Emil Suominen

Emil Suominen syntyi vuonna 1889 Askaisissa, mutta muutti töiden perässä Maarian
Raunistulaan aivan Turun rajan tuntumaan. Hän työskenteli Turun Kivipainossa ja
Kaakelitehtaalla ja kouluttautui veneenveistäjäksi. Emil oli aktiivinen työväenliikkeessä
nuoresta pitäen, hänet valittiin esimerkiksi oman työväen ammattiosastonsa sihteeriksi jo
16-vuotiaana. Sodassa hän yleni Maarian punakaartin komppanianpäälliköksi. Hän jäi
vangiksi Lahdessa ja oli kahteen otteeseen vankina Tammisaaren pakkotyölaitoksella.
Emil eli pitkän elämän Turussa. Yli 80-vuotiaana hän ehti nähdä ensimmäisen
lapsenlapsen
lapsenlapsensa.
Samoihin
aikoihin
myös
valmistui
hänen
muistelmakäsikirjoituksensa Elämän piikkitynnyrissä, jossa hän kuvasi elämäänsä aina
syntymästä jälkimmäiseen vankeuteen saakka. Hän halusi tuoda julki kokemuksensa
työväenliikkeessä toimimisesta, sisällissodasta sekä etenkin punavankien kohtelusta
oikeuslaitoksessa ja vankiloissa, mutta ei löytänyt käsikirjoitukselleen kustantajaa.
Yksityisten henkilöiden suojan vuoksi joitain nimiä ja osia on poistettu aineistosta, mutta
teksti on luettavissa kokonaisuudessaan arkistossa. Arkistoaineisto löytyy SKS:n
arkistosta (SKS KIA Aulikki Oksasen arkisto). Puhtaaksikirjoitus. CC-BY SA.
Emil Suominen föddes 1889 i Villnäs men fick arbete i Raunistula i S:t Marie alldeles vid
gränsen till Åbo och flyttade dit. Han arbetade på Åbo Stentryckeri och Åbo Kakelfabrik
och utbildade sig till båtbyggare. Emil var sedan unga år aktiv i arbetarrörelsen och valdes
till exempel redan som 16-åring till sekreterare i sin egen arbetarfackavdelning. I kriget
avancerade han till kompanichef för röda gardet i S:t Marie. Han togs till fånga i Lahtis och
var fånge på Ekenäs tvångsarbetsinrättning i två repriser. Emil levde ett långt liv i Åbo.
Som över 80 år gammal hann han se sitt första barnbarns barnbarn. Vid samma tid blev
manuskriptet till hans memoarer Livets spiktunna färdigt. I det skildrade han sitt liv från
födseln ända till den senare fängelseperioden. Han ville föra fram sina erfarenheter av
arbetarrörelsen, inbördeskriget och i synnerhet behandlingen av röda fångar i
rättsväsendet och fängelserna, men han hittade ingen utgivare för sitt manuskript. För att
skydda privatpersoners integritet har en del namn och vissa delar strukits i materialet men
i arkivet kan texten läsas i sin helhet. Arkivmaterialet finns i Finska litteratursällskapets
arkiv (SKS KIA Aulikki Oksasen arkisto). Renskrift. CC-BY SA.

Elämän piikkitynnyrissä
Alkulause.
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On jo yleisesti tunnustettu, että tosiasioitten tunnteminen ja julkisuuteen saattaminen on
välttämätöntä . Vasta sen jälkeen on mahdollisuus saada asioihin korjausta parempaan
päin.
Siinä toivossa olen lähtenyt yrittämään saada julkisuuteen muutamia kokemuksia, pitkän
elämäni taipaleelta.
Olen ollut 14:ta ikävuodesta alkaen jatkuvasti ansiotyössä. Muutaman vuoden
aikaisemmin otin jo osaa nuorten järjestötoimintaan. Senjälkeen seurasivat aikuisten
järjestö- ja kunnalliset tehtävät.
Kun 1917 tilanne kehittyi sellaiseksi, että oli selvästi nähtävissä Suomen kapitalistien
aseellinen hyökkäys, työläisjoukkoja vastaan. Oli luonnollista, että myös vaaranhetkellä
lähdin mukaan taisteluun.
Häviömme seurauksena, jouduin tutustumaan Suomen eri vankiloihin vähän yli 7 vuotta.
Sain ensin 12 vuoden tuomion ja vähän yli 4v. kuluttua pääsin ehdolliseen ”vapauteen”.
Olin vapaana 1:den vuoden kun minut pidätettiin. Minut määrättiin antamaan väärä
todistus lähimmäisestäni. Kun kieltäydyin jyrkästi, – niin minulle järjestettiin elinikäinen
tuomio.
Tämän jälkimäisen tuomion aikana, jouduin kulkemaan monenlaisten vankien joukossa.
Kyselin heiltä, – heidän tuomioitaan ja syytejuttujaan. Niistä tulin huomaamaan, että suuri
joukko Suomen vankiloista oli täytetty väärin – tai kokonaan syyttömillä tuomioilla.
Tunsin suurta halua panna näitä jutun käsittelyjä paperille, mutta tiesin varmasti, ajan ollen
joskus kärähtäväni ja silloi ei näitäkään kertomuksia olisi koskaan pantu paperille.
Kun pääsin vapaaksi ja sain järjestetyksi oman – ja perheeni elämän jonkinlaiseen alkuun.
Aloin kirjoitella joitain muistelmia paperille.
Kun näistä joskus juttelin joillekin tuttaville, niin yhä useammat kehoittivat minua
kirjoittammaan kirjan.
Olen vuosien kuluessa koettanut panna nyt niitä jonkunlaiseen järjektykseen. Opettelin
kirjoittamaan koneella ja ainoastaan yhdelle puolelle paperia. Jakanut kertomukseni eri
kappalaisiin.
Esiksi tarjosin tätä tekelettäni Tammen kustannusliikkeelle, pyytäen heitä tekemään siitä
kirjan. Kolmen kuukauden kuluttua tiedustelin puhelimessa, mutta sitä ei oltu vielä
katsottu. Noin viikon kuluttua sain kieltävän vastauksen.
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Toukokuun 4 p. lähetin käsikirjoituksen Kansankulttuuri oy:lle. Lähes 7 kk. kuluttua sain
vastauksen. Vastaus antoi sellaisen käsityksen, että sitä oli tarkasteltu ja tutkittu.
Otteita vastauksesta: ”Olemme täällä pohtineet, mitä oikein voisimme tehdä näille
omaelämäkerrallisille tuotteille, joita Kansankulttuurille tulee joka vuosi….
”Mutta Kansankulttuurin taloudelliset
muistelmien julkaisimiseen….

mahdollisuudet

eivät

riitä

näitten

lukuisten

”Yhden ihmisen elämän kokemukset kiinnostavat muita vain jos ne ovat erittäi hyvin ja
vauhdikkaalla tavalla kirjoitettuja”…
”Olemme myskin kehoittaneet nonia luovuttamaan elämäkerralliset muistelmansa Kansan
Arkiston säilytettäväksi”….
”Säilyttäkää tätä ja luettakaa nuorella polvella”….
Tämä viimeinen lause on juuri se, joka on saanut minut ponnistelemaan viimeisillä
voimillani.
Tämän muistelmani on jo lukenut suuri joukko nuortapolvea. Juuri nuorenpolven takia
haluaisi sen sada leviämään laajemmalle.
Minä en ole nähnyt tätä yksityisen ihmisen elämäkertana. Näen tämän niitten kymmenien
tuhansien, jotka teurastettiin, kuolivat nälkään ja kurjuuteen, tai pääsivä puolikuolleina pois
kapitalistien kidutusluolista. Lukeudun itse tähän viimemainittuun ryhmään.
Eräs henkilö, mies toveri, joka on jonkun verran tarkastellut nykyistä työväen kirjallisuutta.
Lausui keskustelussa: ”Ei Suomessa ole ilmestynyt tämäntapaista kirjallisuutta. Sillä voisi
olla hyvätkin mahdollisuudet.”

Olin 12 vuotias kun Turkuun perustettiin Ihanneliitto. Sellainen pieni sivuhuone
puurakennuksessa oli kerännyt 37 lasta. Eräs nuori työläs Äiti oli meillä ohjaajana.
Olin 15 ikäisenä perustamassa Kaakelityöntekiäin ammattiosastoa. Jouduin pakosta
osaston sihteeriksi, koska vanhat jäsenet pelkäsivät sitä tehtävää.
Tästä ajasta lasken aktiivisen toimintani työväenliikkeessä alkaneeksi. Koko ikäni
toimintani on vain lisääntynyt.
Kun nyt jo alkaa ikä ja sairudet rajoitta toimintaani, ihmettelevät toverit, kun olen jostain
kokouksesta, tai muusta tilaisuudesta pois.
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Kun nyt ajattelen 68 vuotta luokkataistelua ilman minkäänlaista palkkaa, uskossa että olen
sen tehnyt Suomen työväenluokan hyväksi ja meidän johtavat toimihenkilömme käyttävät
sanontaa: ”omaelämäkerrallisille tuotteille”…. Ja vielä: ”Yhden ihmisen elämänkokemukset
kiinnostavat muita vain jos ne ovat erittäin hyvin ja vauhdikkaalla tavalla kerrottuja.”
Omasta mielestäni tämä on, jos vielä otetaan kaikki perheenjäsenet huomioon, yli 100000
suomen työväenluokkaan kuuluvan ihmisen elämäkerta.
Samaan aikaan kuin minun muistiinpanojani tutkittiin, painettiin Kansankulttuuri oy.n
toimesta Huhtalan kirjoittama oppikirja S.A.K. jäseniä varten. Niin epäedullisiksi, kuin
Huhtalalaiset suunnitelmat ja ennustukset jo monesti ovat osoittautuneetkin. Ne saivat
päivänvalon, koska ne olivat suunnatut samaa Kointähteä kohti porvarien kanssa: Hyvä
kuukausipalkka – itselle.
Täytyy taas jälleen todeta, että yksinkertaisesti kerrottu totuus ei saa yösiaa työväen
liikkeenkään palkkapaimenien keskuudessa.

En henno antaa sitä puhtaaksi kirjoitettua käsikirjoitusta teille. Aion yrittää vielä jotakin sen
suhteen.
TV.teatteri joutuu luomaan esityksesä aivan uudelta pohjalta ja lyhyinä pätkinä.
Jos luulette tästä jotain aiheita löytävänne niin tehkää hyvin ja ottakaa.
Minun kertomani asiat ovat pelkkiä tosiasioita , voitte niitä käyttää, sekä sekä
keskusteluissa, että kuvissa.
Vuosisadan vaihteessa, kun Suomen työväenliike otti ensiaskeleita, puhuttiin paljon
”Työväen aatteesta”. Sen hyväksi tehtiin työtä ilman palkkaa, ainainen vankilaanjoutimisen
uhka, tai sakkorangaistus odotettavissa. Turussakin, kuten muuallakin, oli silloisen
”Länsisuomen Työmies” Lehden vastaavana toimittajana eräs kirvesmies. Kun vastaava
toimittaja tuomittiin linnaan, ei se häirinnyt lehden timitusta, koska sinne meni mies, joka
työskenteli rakennuksella.
Jos lehti lakkautettiin, perustettiin uudella nimellä lehti. Tämä oli aatteen puolesta taistelua,
entä nyt?
Nykyisistä toimihenkilöistä suurinosa on kuukausipalkalla, toiset kilpailujen muodossa,
palkintojen toivossa. Ei enää kuule puhuttavankaan aatteesta, vaan rahasta.
Työläisten edustajat käyvät neuvotteluja kapitalistien kanssa. Sitte vakuutetaan työläisille,
että se on ”yhteinen etu”.
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Jos joku ”vähemmistöryhmä” koettaa pitää kiinni aatteesta ja periaatteesta. Niille
koetetaan etsiä kaikennäköisiä parjausnimityksiä. Ihmeellisintä on se, että tähän parjaajien
joukkoon on saatu paljon työläisiäkin, vaikka meillä on koulupakko ja kaikki pitäisi olla
luku- ja kirjoitustaitoisia.

Siihen kirjaksi suunniteltuun tekeleeseen olin ajatellut nimeksi: ” Elämän piikkitynnyrissä”,
mutta näitten hajanaisten muistiinpanojen osalle en oikein osaa endottaa mitään koko
ryhmää koskevaa nimitystä,
Turussa 22-11-1971 Emil Suominen

Lapsuus ja nuoruus.
Emil Harald Suominen, syntynyt: 1889-25-3, kuolleena. Pari naapurin vaimoa, vähän toista
tuntia rääkättyään, saivat virkoamaan henkiin.
Isäni omisti pienen
rakennustöissä.

torpan

vuokramaalla

ja

hankki

lisätuloja

talvisin

metsä-ja

Minun syntymäni jälkeen, ilmeni Äidilleni joku sellainen sairaus, että lääkäri kielsi häntä
imettämästä minua. Hän joutui olemaan jatkuvasti lääkärin hoidon alaisena, joten oli pakko
siirtää hänet Turkuun. Minut siirrettiin myös samaan taloon, erään vanhan mummon
hoidettavaksi. Kolmen vuoden ikäinen veljeni vietiin Eurajoelle, isän vanhempien hoitoon.
Olin lähes 6 kk. ikäinen, kun eräs naapurin rouva puhui isälle, ettei se poika saa sunkaan
yhtään maitoa, kun se hoitaja ei koskaan osta kaupasta muuta kuin kirnupiimää.
Kun isä sitten meni minua tarkastamaan, olin hyvin laiha ja suurivatsainen. Isä kuljetti
minut heti lääkäriin, joka totesi minut aivan aliravituksi. Minulle hangittiin heti, naapurien
suosituksesta, toinen hoitopaikka ja aloin vähitellen voimistua. Mutta se iso vatsa säilyi 15
ikävuoteen asti. Eräs yleisurheilia, antoi minulle ohjeita ja liityin vomistelu seuraan, 3n kk.
kuluttua oli vatsa häipynyt, eikä sen jälkeen ole siitä ollut haittaa.
Olen sille köyhälle mummolle kiitollinen, et, ei se syöttänyt minulle kummattua maitoa,
silloin en varmastikaan olisi kestänyt 6:ta kk.
Tästä sairaudesta tuli kuitengin sellainen velka isälle, että oli pakko myydä asunto ja
maanvuokra-oikeus, että sai velat maksettua.
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Olin 2:si vuotias, kun keväällä muutimme Askaisista Turkuun. Olin varmasti hevos kyydin
ajan nukkunut, koska ei siitä ole jäänyt mitään kuvaa mieleeni.
Läntisen p. kadun varrella asuimme yhden vuoden. sieltä muistan koko ajalta vain yhden
tpauksen. Isä oli tullut kaupungilta ja koputti ikkunaan appelsiinin kanssa. Emme olleet
nähneet sellaista ennen. Ryntäsimme sisälle ja saimme jonkun osan siitä. Jos tätä
tapausta ei olisi ollut, en muistaisi siitä pihasta, enkä siellä olosta yhtään mitään.
Olin 3:me vuotias, kun muutimme Raunistulaan, 1:si linjalle, siitä muistan koko muutto
touhun ja senjälkeen kaikki tapaukset jatkuvasti. Pian, muuton jälkeen syntyi sisko, kun äiti
meni torille, mistä oli silloin ostettava ruoka, minä jouduin aina lapsen hoitajaksi, ovi pantiin
lukkoon ja 6:si vuotias veli vietiin aina naapuriin.
Minulla oli vain määräys pistää vauvalle tutti suuhun jos se rupee huutamaan, kaikki muu
oli ankarasti kiellettyä.
Tämä rakennus oli vanha, hatara ja kylmä, Isä rakensi aivan lähi-naapuriin uutta
rakennusta ja teki jo rakennus aikana sopimuksen ja vuokrasi yhden huoneen itselleen.
Täällä aloin kerran kysellä äidiltä: ”Missä me silloin asuimme, kun te teitte luutia ja
sellainen juoppo setä , Lystmanni tuli meille ja lauloi, pelimanni pela ja rahaa saa ja suutari
juo ja tappelee vaan. Äiti piti ihan mahdottomana sitä että 2: si vuotias lapsi muistaa
sellaisia asioita. Jouduin tekemään selvää, kaikesta mitä huoneessa oli, mutta kun pystyin
kaikki selittämään ihan oikein, eikä kaupungissa olo aikana ollut meillä käynyt ketään
sellaista joka olisi voinut jotain jutella, oli heidän myönnettävä että minulle on täytynyt
jäädä siitä muisti kuva.
Kun olin 8:an vuotias, meille löi ukkonen ja hajoitti rakennuksen aika risaiseksi, mutta
lähinaapurit saivat tulen sammumaan alkuunsa. Äiti ja sisko menivät tainnoksiin, mutta
minut ukkonen tappoi. Äiti ja sisko virkosivat ennen lääkärin lähtöä, mutta minä pysyin
kuolleena. Pari sellaista vaimo-ihmistä, jotka kävivät kätilön tehtäviäkin suorittamassa,
hierosivat ja rullasivat pari tuntia , mutta henki vaan ei palannut.
Kun savupiippu oli niin pahasti kiertynyt että pelättiin sen tulevan läpi katon, oli isän se
pöngättävä ja ryhdyttävä hajottamaan sitä. Joten minä sain maata sängyssä rauhassa.
Kello 4:n aikaan heräsin kuin aamu-unestani ja kysyin ensimmäiseksi: ”kuka muurin on
rikkonut”. Joku sanoi: ”Etkö sinä mitään tiedä”.
Sitte alkoi tulla karamellipusseja sänkyyn. Se oli meillä niin harvinaista tavaraa, joten tuntui
kuin olisi ollut joulu, vaikka olikin kesä. Olin ollut yli 6:si tuntia kuolleena.
Lupauksensa mukaan tuli lääkäri tarkastamaan, jos äiti ja sisko tarvitsevat jotain jälki
hoitoa. Isä sattui eteisessä lääkäriä vastaan. Lääkäri sanoi haluavansa katsoa sitä
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kuollutta poikaa. Isä aukaisi eteisen seinässä olevan oven, joka johti puhdetyö komeroon
ja sorvia osoittaen sanoi: ”Se on tuo pienempi poika, joka polkee sorvia, ei nuo kakarat
mitään lääkärin määräyksiä noudata.” Kolme vuotta vahempi veli sorvasi, minä poljin.
Lääkäri kääntyi eteisestä takaisin, eikä edes ajurin maksua pyytäny.
Minua vaivoi jo ennen kouluikää säännöllinen päänsärky 2:si kertaa vuodessa, keväällä ja
syksyllä, aina kun ilmat vaihtuivat.
Nielin, parin viikon ajan 3 pilleriä päivässä. Puheitten mukaan ei isän viikko palkka tahtonut
siihen satsiin riittää.
2
Kun täytin 15: vuotta, olin jo työssä ja sain 4 mk viikossa. ostin kirjan nimeltä ”Uusi lääke
tiede”. Se oli Louis Kuhnen kirjoittama. Luin sen moneen kertaan ja lopulta päätin ruveta
hoitamaan sen ohjeitten mukaan pään särkyäni. Otin koko kehon höyrykylpyjä , sitten
pikku-amme, kylmän istuma-kylvyn. Parin ensimmäisen päivän aikana 1:den erän
päivässä, taas parin päivän kuluttua 2:si erää ja lopult 3:me erää päivässä. Lopulla viikkoa
alkoi särky helpoittua. Kahden viikon kuluttua särky oli jo kokonaan hävinnyt. Menin töihin,
mutta jatkoin vielä iltaisin pitkän aikaa kylpyjäni. Noin 30 vuotta ei minua minkäänlainen
päänsärky vaivannut.
Nyt täytyy palata vähän ajassa takaisin. Meillä ei isän ansio riittänyt makeisiin, joten ne oli
itse hangittava. Siinä vaiheilla, asutuksen takana, jossa nykyään on ”Alfaan teollisuus
laitos” – Raunistulan takana, oli Turun kaupungin yleinen kaato paikka. Se oli Raunistulan
työläis-lasten joka päiväinen ansio työ paikka. Siellä oli rautaa, luita, lumppuja, sekä eläin
että ihmisten jätteitä. Siellä vähävaraisten, - etupäässä pojat - , töyrivät säkkien kanssa
kaiket päivät ja kerättiin kaikki mikä romukauppaan kelpasi. Lähin romukauppa,
”Mauritson” siaitsi Aninkaisten tullissa. Kun taas oli kylläännytty töihin, vuokrattiin
käsirattaat, se oli 10 penniä tuntia. Kun kädet likaantuivat, tuhrittiin joihinkin lumppuihin.
Kun saatiin rahaa ostettiin sellaisia purkki karamelliä, ne oli halvempia, kun ei niissä ollut
paperia. Kun karamelli tarttui sormiin, ne nuoltiin puhtaaksi.
Monessa asiassa oli luonto meille tuttu. Rautatien vieressä kasvoi rehevä, pehmoinen ja
makea kasvi. Maantien vieressä kasvoi myös kasvi, joka oli pehmoinen ja hapan, sekä
hevosen kikkarista hienonnetun pölynpeittämä. Se pöly huitaistiin vähän pois ja loput
syötiin. Metsässä löytyi myös eräs kasvi jonka juuren maku muistuttaa vähän lakritsin
makua. Me nimitimme sitä vuoritupakaksi, olisiko se Kallioimarre?
En tarkalleen muista, olisinko ollut 8 vuotias, kun yli 10 v. veljeni sairasti Tulirokon ja
houraili kuumeessa. makasin samassa vuoteessa ja minun oli määrä pitää huolta ettei hän
pääse nousemaan ylös. Minä en ollut tulirokossa, kun vasta seuraavana vuonna. Isän
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määräyksestä, meille ei laskettu sisään ketään vieraita, ei edes poliisia, vaikka se kävi
ikkunan takana.
Meille juotettiin vain Koiruho kahvia ja se oli ainakin lasten suussa niin pahan makuista,
että lapsi uskoi sitä pasilliengin pelkäävän.
Seitsemästä lapsesta meitä oli 4 elossa, nuorimmat olivat kuolleet jo pieninä. Me
sairastimme kaikki sen ajan kulkutaudit mutta koskaan emme olleet niitten tähden lääkärin
hoidossa.
Olin vähän yli 8 vuotias, kun paikkakunnalle tuli ns. kiertokoulu. Oli kesä ja se kesti 10
viikkoa. Menin toisten lasten mukana, joilla useilla oli äiti mukana, myöskin ilmoittamaan
itseni kouluun. Edellä kertomani ukkosen iskun takia, oli vanhempieni tarkoitus lyktä
kouluani 1 vuodella eteen päin. Äiti oli talon pellolla tekemässä tontin-vuokra päiviä ja
hänen kotiuduttaan ilmoitin, että olen mennyt kouluun. Äiti oli jo kotona opettanut minut
lukemaan, mutta lasku ja kirjoitusta ei hän osannut yhtään. Syksyllä menin kansakouluun
ja kävin syyslukukauden.
Vuoden vaihteessaa muutimme kaupungin puolelle asumaan ja minä jouduin muuttamaan
Turun kansankouluun. Turussa oli 7 luokkainen ja Maariassa 4 luokkainen kansakoulu.
Minä jouduin vaikean tilanteen eteen. Lopulta minut lähetettiin tarkastajan tutkittavaksi.
Lopulta tarkastaja kysyi: luuletko oppivasi kertomataulun 2:sa viikossa vastasin: kyllä. Niin
minut sitte sioitettiin toiselle luokalle, jossa toiset olivatjo kolmatta vuotta käyneitä oppilaita.
Minulle tuli paljon uusia aineita lisää , joissakin sentään vähän helpotti. Mutta suurin
helpotus oli se, että opettajatar oli erittäin lämminhenkinen ja ystävällinen lapsia kohtaan.
Hänen nimensä oli Aina von Bfaler. Ainoa opettaja, jota minä nyt, 80 vuotiaana muistelen
suloisella lämmöllä. En muista hänen koskaan käyttäneen rangaistuksenaan jälki-istuntoa.
Muutaman kerran muistan hänen joukkorangaistuksena määränneen kaikki istumaan,
kädet selän taakse asetettuna ja selkänojaan nojaten, muutaman minuutin ajan. Yleensä
hänen luokkansa oppilaat käyttäytyivät hyvin.
Puolentoista vuoden kuluttua jouduin ylikansakoulun ensi luokalle. Satuin joutumaan
erikoisen, häjyydestä kuuluisan jo ja monta varotusta saaneen mies-opettajan luokalle.
Näin outoja tapauksia. Eräkin Luoma niminen oppilas oli pieni kokoinen ja hänellä oli usein
aika pitkä tukka. Jos opettaja havaitsi jotain kuiskutteluja, hän tempaisi tämän pojan
tukasta ylös pulpetista, kierähti yli toisten päitten ympäri ja löi takaisin pulpettiin, kumma,
etteivät jalkani katkenneet.
Jokapäiväinen ilmiö oli, että joku joutui kaupasta ostamaan 5 pennin rottingi palan. Hyvin
monet pojat pyysivät niin paksua kuin kaupassa oli, sitä sai vain 20 senttiä pitkän pätkän.
Silloin sai tavallisesti korvapuustin, se ei ollut oikei kova, koska hän oli juuri useimmat
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varotukset saanut niistä. Olipa eräs isä vaatinut korvauksia kuulon menemisestä ja
lääkärin palkkioista.
Olin luonteeltani rauhallinen, enkä jotunut saamaan mistään rangaistusta. Silloin oli
koulussa paljo ulkoa osattavia läksyjä. Luin kyllä paljon läksyjäni. Mutta en saanut
muistissani psymään historian henkilöiten vieras kielisiä nimiä enkä vuosilukuja.
Ylikasakoulun viimeisellä lukukaudella sirastuin ja olin yhden päivän pois koulusta. Isäni
rakensi omaa asuntoa Ylikonsan mäelle. Eräs luokkamme oppilaista asui aivan
rakennuksen vieressä. Kun Jalmari lähti kouluun, isäni huusi telneiltä, että sano
opettajalle, että Emil on sairas.
Kun seuraavana päivänä menin kouluun, kysyi opettaja: ”Missä sinä olit eilen. Vastasin:
”Olin koton sairaana.” ei ole ilmoitettu, sanoi opettaja. Sanoin isän sanoneen, että hän
ilmoitti Jalmarille. Ei se kelpaa, sano poettaja, jos et tuo isältäsi kirjallista toditusta,
iltapäivällä. Niin jäät 2:si tunniksi jälki-istuntoon.
Meillä oli kouluaika 8-11 ja 16-18. Kun pääsin kotiin, otin mustepullon, kynän ja paperin ja
lähdin rakennukselle. Oli suoja ilma ja ajattelin että sen voi siellä kirjoittaa. Isäni oli vähän
itse opetellut ja hänen kirjoittamisensa oli kovin huonoa. Isäni kirjoitti muutaman rivin
paperille, pisti kuoreen ja sulki sen ja antoi minulle.
Kun menimme sisään, annoin kirjeen opettajalle. Hän istui korokkeelle, aukaisi kirjeen,
mitä pitemmälle hän sen lukemisessa ehti, sitä kovempi puhina alkoi kuulua ja sieramet
suurenivat. Lopulta sieltä tuli kovalla puhinalla: ”Isäsi kirjoitti minulle hävittömän kirjeen”,
Sanoin: ”Etten minä mahda sille mitään.
Minä en jäänyt siitä asiasta jälki-istuntoon, mutta siitä oli seurauksena 2:si ja 3:me. jälkiistutoa joka viikko, koko sen kolmen kuukauden ajan joka oli jälellä. Epäilin jo sitäkin, että
hän ei anna minulle päästö todistusta, tai jos antaa, niin aika huonon. Isä uhkasi monta
kertaa tulla kouluun, mutta sain sen aina estetyksi. Tiesin että se vain pahentaisi asiaa.
Opettaja oli huomannut minun heikkouteni, eikä hän historia tunnilla koskaan enää kysellyt
muualta , kuin sellaisista paikoista, jossa esiintyi näitä vieraskielisiä nimiä ja vuosilukuja.
Niissä minä jossain kohdassa aina jäin kiinni, tai muisti väärin. Istu, jää lukemaa, oli hänen
mieleinen lauseensa.
Kun tämä vaino alkoi, oli minulla 9än historiassa , vähä ennen pääsytutkintoa seoli 5: si.
Olin keskikertaista parempi oppilas koko kouluaikana. Ei minulta koskaan kyselty mitään
läksystä, kun pääsin pois jälki-istunnosta. En myöskään koskaan lukenut vanhoja
läksyjäni. Luin ahkerasti koko ajan, eikä opettaja koskaan tullut tarkastamaan, mitä minä
luin. Minä luin aina seuraavien päivien läksyjä
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Päätin että jos jään luokalle, menen trkastajan tentittäväksi.
Silloin oli ainakin Turun kansakoulussa, sellainen käytäntö, että ennen päästö-todistuksen
saamista oli ns. tarkastajan kokeet. Ne olivat kolmena päivänä peräkkäin. Joka päivä yksi
laji. Ensimäisenä päivänä oli ainekirjoitus. Kymmenestä aiheesta sai valita, minkä halusi.
Valvojana oli vieras opettaja, joka kolmen tunnin kuluttua keräsi vihot pois. Vihkoon oli
merkitty 9.
Seuraavana päivänä oli lasku kokeet, siinä oli taas kolme tuntia aikaa ja 10:nen lakua,
jotka täytyi laskea kaikki. Taas oli aikaa kolme tuntia, minulle jäi viimeinen lasku hiukan
kesken. Vihkoon oli. Merkitty 9 ½ KOLmatta lajia en muista, mutta siinäkin oli 9. Pidin
historiasta, vaikka sota teki minuun aina vastenmielsen vaikutuksen Kun nyt oli historian
numero mennyt eniten alas. Siksi valitsin aineen juuri historian osalta. Onnistuin siinä
hyvin, mutta oikokirjoitus virheet, pudottivat vähän.
Koska ½ ei annettu todistuksessa, oli kaikissa 3:sa kokeessa 9:än. Kaikista vastuksista
huolimatta oli päästö-todistukseni verrattain hyvä. kun sitte opettaja jakoi päästötodistukset, tarjosi kätensä ja kiittelivät toisiaan, minä en sanonut mitään, en myskään
antanut kättäni, tein vain jäykän kumarruksen ja otin todistukseni. Kumpikaan ei puhunut
mitään.
Nykyisen koulu järjestelmän mukaan, jos oma opettaja tahtoo kostaa oppilaalle ja antaa
huono päästö- todistuksen, niin kukaan ei pysty sitä korjaamaan. Niin ainakin eräs johtaja
opettaja selitti minulle, erään koulun johtokunnassa ollessani.
Siellä eräs tyttö, luokan primus, sai niin huonon todistuksen että hän jäi viimeiselle
luokalle. Seuraavana vuonna, kun hän sai loistavan päästötodistukse, lausui sen koulun
johtajaopettaja, hyvästijättö tilaisuudessa: ”Jos sinä olisit saanut huonon todistuksen ja
päässyt luokalta, ei sitä olisi kukaan voinut korjata.”
3
Nyt alkoi työn etsintä, Olin 25-3 täyttänyt 14 vuotta, olin hidaskasvuinen ja vaikutin
lapselta. Viikon verran kierreltyämme, erään toverin kanssa, päsimme Turun kivipaino o.y.
töihin, 4 vmk. viikossa. Edistyin siellä nopeasti ja muutaman viikon kuluttua menin
konttoriin pyytämään palkan korotusta. Siellä oli saksalainen johto ja ammatimiehet
saksalaisia ja ruotsalaisia. Sain eräältä työmieheltä lapun, johon oli kirjoitettu, kuinka
ruotsiksi pyydetään palkkaa lisää. Kävin joka lauantai, se oli sellainen ylennys-pyynti- ja
tilipäivä. Seitsemännellä kerralla saksalainen päämies otti niskasta kiinni ja potkasi
takamuksiin. Tulin vähän vauhdikkaasti sinne painon puolelle. Pojilla oli hauskaa ja
kysyivät: ”Meneks ens lauanta taas. Sanoin, etten minä sitte mene, jos minä nyt saan.
Mutta en minä saanut ja niin minä taas menin, Kun menin kymmenennen kerran, kysyi
iohtaja: ”monesko kerta se on kun käyn”?vastasin: ”kymmenes. Luvattiin , kiitin ja läksin.
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Sain 50 vanhaa penniä. Kahden viikon kuluttua menin taas, en saanut, seuraavana
lauantain jo luvattiin. Nyt minä sain 5vmk. viikossa. Seuraavalla viikolla otin lopputilin. Sain
paikan Puuvilla tehtaan kehräämöstä, palkka 8:40vmk.
Isäni joutui rakennus töihin Turun kultasepät o.y. taloon, kun häntutustui niihin johtajiin,
hän sai toimitettua minut hopeasepän oppiin. Viikkopalkka taas 5 vmk. ja oppiaika 5
vuotta. Siellä kului 9 kk. Se työ joka minun oli lupa tehdä vaati 5 minuuttia, oppia, jos yritti
jotain muuta työtä, sai ankaran muistutuksen. Suurinosa päivästä kului siinä, kun haki
sälleille maitoa, kahvia, ruokaa, tupakkaa, viinaa, y.m.
Minulla oli jo monta kertaa vähältä tyä sude katketa. Siellä oli joukossa sellaisia sällejä,
joitten mielityötä oli kiusata oppipoikia. minulla oli tapana pulustautua lymällä, koska olin
pieni ja heiveröinen keholtani.
Kerron tässä yden tapauksen, jolloin minut jo melkein olisi heitetty ulos, jos se ei olisi
sattunut niin reilun miehen työpenkin lähellä, että hän näki koko tapauksenalu sta loppuun
asti.
Eräs näistä kiusaajista oli mies, joka sulatteli hopeata ja kultaa. Sulatus tapahtui kaasun
avulla, joten siinä oli hyvää aikaa. Hän otti siinä kun pjat kulkivat ohitse, niitä kiinnija otti
niitten nappuloita ulos. Viimeksi tulleet olivat siinä 15 vuotiaita.
SE se jävi jokaisen sisulle, mutta ne olivat vaan vesisilmissä. Minä sanoin kerran hänelle:
että muutaman vuoden kuluttua nämä pojat ovat miehiä, neuvoivat tavata ja muistaa. Hän
sanoin hyvin revakkaasti: ”Kyllä minä katon vielä sinunkin nppulasi”. Parempi olisi kun et
katsoisi, sanoin minä.
Jonkun ajan kuluttua hän kuitenkin osui vastaani sellaisessa ahtaassa välikössä. Sai
minusta hyvän otteen, kaatoi lattialle ja hihkaisi innoissaan, että nyt sitte katotaan. Kävin
kaksi kertaa viikossa voimistelu harjoituksissa, joten pääsin potkaisemaan itseni pystyyn.
Ehdin saaman mekanikon penkiltä aivan kohtailaisen kokoisen jakoavaimen käteeni. Iskin
sillä minkä jaksoin häntä päähän. Nyt kaatui hän vuorostaan lattialle, veri valui hiusrajasta
pitkin poskea alas, eikä hän pystynyt heti nousemaan ylös. Siihen kokoontui miehiä
katsommaan, joka toi myös mestarin paikalle. Kun hän kuuli, että minä olin lyönyt sälliä.
Piti hän sitä jo pahempana, kuin majasteetti rikos. Mestari oli suuri ja roteva mies. Konttori
oli yläkerrassa ja hän melkein kantoi minut sinne. Kun mestari alko tehdä selvää,
minkälainen roisto minä olin , astui konttorin ovesta sisään mekanikko, jonka työpengiltä
minä otin sen aseen. Hän oli ainoa sen alan ammattimies laitoksella. Hän kuuli sen
kielenkäytön jolla mestari minua syytti. Tämä mekanikko kysyi mestarila:”Tietääkö mestari
tämän tapahtuman kulun.”? En, sanoin mestari, ”Mutta tämmöisestä on tehtävä loppu,
ettei semmoista ennää tapahdu työpaikalla.”
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Tämä mekaanikko selosti, kuinka monta kertaa hän on katsellut tätä poikien häpäisemistä,
hän lausui vielä, että hän uskoo, ettei se ole mestarille mikään salaisuus, eikä muillekaan.
Mutta sitä on vaan kateltu irvistellen. Hän teki aivan yksityiskohtaisesti selvää tästä
tapauksesta, myös siitä uhkauksesta ja varoituksesta, jonka hän oli myös sattunut
kuulemaan, aikaisemmin meidän keskustellessamme.
Minä sain lähteä verstaalle töihini, mutta kun minulla oli jo useita tällaisia tapauksia
aikaisemmin, vaikka ei juur nän verisiä. Kun näin, että kestää kauan, ennen kun siitä saa
elatuksensa. Kun se vielä sillonen suurliike, jossa mihet tekivät vain yhden lajin työtä
kukin. Pienissä verstoissa olisi tarvinnut tehdä monen laista. Käsitin että minusta tulisi
yhden liikkeen orja.
Aloin etsiä itselleni uutta työpaikkaa.
Sellainen löytyi Turun, Itäisen kadun kaakeli tehtaalta. Ensin olin polttajan apulaisena
muutaman kuukauden. Polton aikana oli aina yli puolen tunnin väliaika, kun täytyi heittä
uusia puita pesään, siitä ajasta täytyi pitää tarkka vaari. Väliajalla livistin aina yläkertaan,
jossa koriste-kaakelin tekiät olivat. He antoivat minun hakata niitä, itse tupakoivat sillä
aikaa. Kun siinä sitten voimat vhvistuivat, siitä siirryttiin sileän kaakelin työhön. Jos oli
vahva ja sisukas siinä ansaitsi paremmin.
Keväällä pääsin taas formaamaan. Olin harjoitellut jo niin paljon, että aloin ansaita sen kun
muutkin pojat.
Minulla ei ollut koskaan, siihen asti rahaa. Isäni oli rakennus töissä ja talvella melkein aina,
jonkun aikaa työtön. Kun olin nillä 4-8 vmk viikko palkoilla, Perheessä 6:si suuta, käsitin
hyvin, että sellaiset tilit oli annettava ruoka rahoiksi.
Niihin aikoihin oli jo tori kokouksia ja mielenosoituksia. Niimpä meitä oli muutampia poikia
joilla oli ollut jo kauan tapana käydä näissä tilaisuuksissa. Aloimme jutella siellä työpaikalla
että eiköhän täälläkin olisi syytä ruveta puuhaamaan ammattiosastoa. Lähetimme
kirjelapun Linnankadun ja Pukkilan Kaakelitehtaan työläisille. Sieltä tuli lämmin vastaan
otto. Linnankadun tehtaalta löytyi erä hyvä toimi henkilö. Hän järjesti koolle kutsun ja niin
sitä kokoonnuttiin. Kokoon kutsuja valittiin puheenjohtajaksi, mutta sihteeristä tuli seinä
eteen. Minua ehdotettiin, mutta kun ilmoitin, etten ole vielä täyttänyt 16 vuotta. Kun ei
muuta ratkaisua saatu aikaan, minut valittiin vajaa valtaisena jäsenenä sihteeriksi.
Tämä tapahtui 1904, siitä lasken aktiivisen toimintani työväenliikkeessä alkaneeksi. Siitä
asti se on jatkunut ilman keskeytystä.
Vankilassa olo aikana se oli kaikkein hedelmällisempää. Silloin kun sai olla yhteis
huoneessa oli poliittinen toiminta erittäin vilkasta. Siellä oli nuorukaisia eri paikkakunnalta,
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aina Lappia ja Raja-Karjalaa myöten ja kapitalistien huolella valitsemat, parhaat ohjaaja
voimat joukossa.
On hiukan mielenkiintoista mainita, että saksalainen Disputentti, joka omisti kaikki Turun
kaakeli tehtaat, käski mestarin ottaa ylös kaikkien nimet, jotka olivat osaston perustavassa
kouksessa. Kaikki ilmoittivat. Kävi selville, että kaikki työssään parhaiten menestyvät
miehet olivat listalla.
Suomessa toimi silloin jo Kaakeli, fajanssi ja uunin tekiäin liitto. Tiedoitimme heti
uhkauksesta liitolle. Jo muutamanpäivän kuluttua Disputentti sai kijeen Helsigistä: ”Jos
alatte vainoamaan osastoa, ei Turun tehtaitten kaakelia panna ainoatakaan kiinni
Suomessa.
Heti ensimmäiseksi esitettiin palkka vaatimus sekatyö- ja ajomiehille, heidän palkkansa oli
kaksi markkaa neljäkymmentä vanhaa penniä päivässä. On mielenkiintoista, etteivät
urakka työn tekiät vaatineet mitään itselleen. Ilman sitä liiton kirjelmää se ei olisi mennyt
läpi. Palkka nousei 3:een. vmk. päivässä. Melkein kaikki liittyivät sen jälkeen jäseniksi.
Tällaista henkeä ei nykyään ole työläisten keskuudessa. Tämä heikompien puolesta
taistelemisen puutteellisuus, on johtanut siihen, että koko yhteiskuntajärjestelmässä,
toimeentulo mahdollisuuksissa on aivan satumaisia eroavaisuuksia.
4
Aloin käydä maksullisissakin huvitilaisuuksissa, eikä ainoastaan niissä joita me omassa
osastossamme järjestimme.
Alla 20 vuotiaana rupesin ajattelemaan avio-liittoa. Se aiheutti sen, että ilmoitin mestarille
että halusin päästä tekemään sileitä kaakeleita. Tunsin jo itseni täysin voimakkaaksi
siihen. Se järjestyikin pian. Nyt kuvittelin jo voivani huolehtia perheestäni. Syyskuun 20
päivä 1908 solmin avioliiton. Kun kaksi tyhjää ihmistä perustavat pesän ja kumpikin on
lentänyt aivan tyhjästä pesästä, ommaan tyhjään oesäänsä. Sen tietää vain se, joka on
sen itse kokenut. En joutunut koskaan tinkimään syömisestä, mutta laatu oli kyllä vähän
valittava. Ansiotuloni oli sen ajan palkoihin verraten, kohtalainen. Mutta aloin tuntea oloni
usein huonoksi. Aloin käydä hakemassa neuvoa lääkäriltä. Nukuin huonosti ja ruoka halu
oli jo aivan olematon. Kävin koko kesän, 2:en viikon väliajoin, lääkärissä, sain joka kerta
jotain lääkettä, mutta ne eivät tehneet yhtään pahaa, mutta ei myöskään hyvää.
Kolmaskymmenes päivä elokuuta, taisin vähän loukata puheillani lääkäriä. Koska hän
tunnusti ettei löydä minusta mitään vikaa. Mutta minä en kestä sitä huonoa ilmaa ja
raskasta työtä, vaan minun olisi muutettava ulko töihin. Harmistuneena huomautin, miksi ei
lääkäri antanut keväälltä tällaista lausuntoa. Minun olis ollut helpompi hankkia ulko työtä.
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Kuitenkin tottelin lääkärin neuvoa, enkä enä jatkanut työtäni. Kun menin hakemaan
konttoorista työtodistustani, sattui kansakoulu kaveri olemaan siellä konttori tehtävissä ja
kysyi: ”Kuinka juuri sinä lähdet pois, kun olet neljäs, sen alan tekiöistä, ansio tuloissa.”
Sanoin: ”Että lääkärin määräyksestä”.
Sain nopeasti työtä, kun otin mitä ensiksi luvattiin. Ensimmäinen syksy ja tavi oli vaikea.
Sade kasti ja pakkanen palellutti. Käytin, ei lääkärin neuvomia lääkkeitä. Enimmäksi
vanhojen ihmisten ohjeita.
Olin lapsena päättänyt, etten ainakaan sonnustaudu isäni ammattiin. Heti ensimmäisen
talven jälkeen minulle tarjottiin sisävalmistus työtä, kivirakennuksella. Oli ilmantyötä ja
menin koettamaan. Iltaisin hain aina isältä suullisia neuvoja. Jos toisilta työ tovereilta olisi
ruvennut kyselemään, niiltä olisi voinut saada päinvastaisia ohjeita. Niin minä sitte jouduin
juuri sille ammati alalle, johon olin suhtautunut suunnittelussani kaikkein kielteisemmin.
Siittä huolimatta, en koskaan katunut sitä jälkeen päin.
Ensimmäisen puutyö tilaisuuden rakennuksella sain keväällä. Pääsin kivirakennukselle
sisävalmistus työhön. Kun 5:si vuotiaasta alkaen olin kantanut ruokaa isälle, ei itse työ
ollut ihan outoa. Olin naamastani nuoren näköinen ja mestari kai vähän epäili, kun hänen
kysymykseensä vastasin, että olen kiervesmies. Hänellä oli kai tarkoitus saada minut
valheesta kiinni, koska hän selitti, että joudun pistämään urakalla jalka- ja karmi lautoja.
Samalla hän kysäisi: ”onko teillä jiirilaatikko.”? Vastasin aivan totuuden mukaisesti. Että
kyllä, sellainen pieni, kun olen tehnyt taulun raamia, mutta kai täällä on sen verran jotain
laudan paloja, että voi sellaisen lyödä kokoon. Mestari käski tulla aamulla töihin.
Aamulla olin työ paikalla vähä ennen määräaikaa ja katselin vähän pitempien lautojen
mittoja, sitten kun alkoi työ, katkoin Pitemmät päkiksi ja jäännöksistä otin sopivia pätkiä.
Huomasin mestarin seuraavan minun toimiani vähän sivusta. Mutta minä sain kai hänet
uskomaan että olin jo ennenkin ollut puutöissä rakennuksella.
Työ kaluni olivat hyvässä kunnossa, eikä ne olleet myöskään ihan uusia.
Tämän ensimäisen valheen onnistuminen antoi minulle rohkeutta. Olin kyllä koton tehnyt
vanhemman veljeni kanssa kaiken laisia leikkikaluja, meille ei niitä koskaan ostettu. Kaikki
kelkat, sukset, luistimet, sahanterästä, y.m. Kun jotakin pyysi, oli isän vastaus: ”Tee itse.”
Niin sitä oli tehtävä, tai, oltava ilman. Mitä enempi vanhenin, sitä premmin ymmärsin,
kuinka suuri etu minulla siitä ole elämäni varrella. Siksi keotin menetellä samoin omien
lasteni kasvattamisessa.
Vanhempi poika on nyt autonkuljettaja, nuorempi kelloseppä. Kumpikin on omassa
asunnossaan tehnyt aika suuren osan itse. Rakennusalalla tuli monena vuonna aina uutta
opeteltavaa lisää. Mutta kun kerran olin laannut pelkäämästä, rupesin tekemään kaikkea
lajia tytä mitä tarjottiin. Alussa oli uusi työ aina vähän hidasta, jokus vaikeatakin.
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Ensimäisen maailman sodan aikana, jouduin Ruvissalon tien varrella sijaitsevaan
veneveistämöön tekemään vene suojia, meitä oli neljä miestä. Kun saa-tiin katos päälle,
kysyi mestari: ”Kuka rupee tekemään ikkunan kehyksiä.” Me katselimme kaikki toisiamme,
lopulta minä sanoin:” jos ei tosia huvita, niin kyllä minä rupean. En ollut koskaan ennen
tehnyt sellaisia. Kun niitä tulee niin paljon, niin eikö tehdä urakka kauppa? kysyi mestari.
Vastasin: Kyllä se minulle sopii. Määräsin hinnan ja mestari hyväksyi sen tinkimättä.
Kysyin samalla, jos saan käyttä tehtaa jyrsikonetta? ”Eitarvitse.” sanoi mestari. ”Kun
merkkaatte yhden kappaleen joka lajia, niin konemies ajaa ne valmiiksi. Minun
tehtäväkseni jäi noin 30% työstä, eikä hinnasta tigitty.
Kun tämä suoja huone tuli valmiiksi, ehdotti mestari kahdelle meistä, että jäsimme vene
töihin. Me suostuimme kumpikin ja molemmille alkoi uusi ammatti. Kun he tiesivät, että
olemme vieraassa ammatissa, oli helppo kysyä aina kun epäröi.
Olin jo muutaman vuoden toiminut Sosdem. puolueen osastossa. Ensimmäisen
maailmansodan aikana, kaikki tarvikkeet nousivat melkein räjähdys-mäisesti.
Veneentekiätkin pitivät kokouksen ja päätettiin pyytää palkkaa lisää, päätös oli
yksimielinen. mutta kun tuli kysymys, kuka jättää vaatimuksen johtajalle, ei kukaan
suostunut, Siinä näytti tuleva suorastaan seinä eteen.
Pyysin puheen vuoron ja koetin selittää, että se on kunniatehtävä, mistä ei pitäisi kellään
olla syytä kieltäytyä. En ehtinyt vielä lopettaa puhettani, kun kuului joukosta huuto: ”
Ehdotan Suomisen”. Jatkoin puheenvuoroani ja huomautin, että en ole ollut vielä täyteen
vuotta venetöissä. Täällä on yli 20 vuotta työssä olleita miehiä. Minusta on suuri häpeä
tälle jokolle, että minä menen tätä joukkoa edustamaan silloin kun on yhteisestä asiasta
kysymys.
Minä en kietäytynyt ja kun ei siihen ketään muuta saatu, niin minä juduin aina, muutaman
viikon väliajoin, käymään joukon asialla. Minun palkkani oli noussut tänä aikana 12 penniä
ja yleinen nosu oli 7penniä.
Kun minä sitte viimeisen kerran kävin puhumassa palkka vaatimuksesta, sanoi johtaja:
”Teillähän on yhtä suuri palkka kuin sellasillakin miehillä jotka ovat olleet täällä jo 20
vuotta.” Selitin hänelle, että minä edustan juuri näitä kaikkia.
Sain sellaisen käsityksen, että
joukkotoiminnasta ei ollut vaaraa.

johtaja oli päässyt

selville

siitä,

että mistään

Minä olin siitä selvillä heti ensimmäisen kouksen jälkeen. Mutaman päivää viimeisen
konttori käyntini jälkeen otin lopputilin. Viikkoa jälkeen lähti 10 miestä. Vähä-heikkilän
rantaan rakennettiin pientä Vesitaso asemaa. Menin sieltä kysymään työtä ja käskettiin
heti ruveta töihin.
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Toiset kävivät Turun verstoissa hakemassa työtä, mutta lopulta eräälle miehelle, eräs tuttu
konttoristi selitti, että heillä on 11 miehen nimiluettelo, veneen tekiöistä. Te ette saa
mistään Turusta työtä. Miehet häipyivät sitte Saloon, Uuteen kaupunkiin, y.m.
Tämä oli ensimmäinen kerta kun olin mustissa kirjoissa. Niitä kasaantui minun osalleni
4:ltä työnantajaltani. Viides oli se, kun Lapuan riehunta-aikana kaikki SKP. jäsenet
julistettiin, koko Suomessa työ-poikotin alaisesi.
Minä onnistuin aina saamaan työtä, joskin aina täytyi muutella vähän työaloja.
Varsinaisesti taloudellista ahdinkoa ei vät ne minulle aiheuttaneet.
Ensimmäisen maailmansodan aikana, perusti Tsaarihallitus Turkuun, pääasiallisesti
lavojen korjausta varten ns. ”Portun verstaan”. Olin taas silloin vapaana työstä, läksin
katsomaan ja sai luvan mennä seuraavana aamuna työhön. Siellä oli pieni palkka ja
mutaman kuukauden kuluttua panimme kirjallisen ,palkankorotus anomuksen Venäjän
valtioviran haltioille.
Sillä välin otti Kerenskin hallitus vallan. Jonkun ajan kuluttua, tuli meille vastaus, se oli
uudelta hallitukselta ja luvattiin listä palkkaa 50%. Olimme verrattain tyytyväsiä.
Syksyllä tuli Lokakuun vallankumous. Saimme ilman pyytämättä Neuvostohallitukselta
100% korotuksen.
Kun luokkasota alkoi oli meidän palkkamme 70 mk. päivässä. Portun verstaan miehet
läksivät kaikki rintamalle. Päiväpakka putosi 15 mk. Minä jouduin vähän aikasemmin
lähtemään erään pienen ryhmän johtajana, Loimaan laisten avuksi. Sitten matka jatkui
Maarian kaartin mukana koko taistelu-ajan.
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Kun poliittinen käymistila, Venäjän valankumouksen vaikutuksesta alkoi vaikuttaa
meidänkin maassamme. Alkoivat porvarilliset valkokaarttilaiset harjoitella, aseellista
toimintaa silmällä pitäen. Raunistulassa silloin sijaitseva kaupungin puutarha, oli yhtenä
valkoisten kokoontumis ja harjoituspaikkana.
KOKO silloinen valveutunut työväen luokka käsitti, ketä vastaan se joukko piti harjoituksia.
Niimpä sitten perusti Raunistulan työväestö ”Järjestyskaartin osaston.” Se koostui
kokonaan järjestyneistä työläisistä. Sen toimintaan kuului järjestyksen valvonta
paikkakunnalla.
Kun Turun miliisilakon aikana virtasi ryöstettyä tavaraa Raunistulaan päin, oli kaupungista
tulevilla teillä vartiat, ne keräsivät tavarat talteen. Kun selitettiin, että teille tulee jälkeenpäin
ikävyyksiä, ei kukaan pannut vastaan tavaroitten luovuttamisessa.
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Tällä tavalla kertyneen tavaran arvoksi laskettiin 14000 mk. Nimiä ei keltään otettu
muistiin. Monet olivat jälkeenpäin kiitollisia tästä menettelystä.
Kun kaikille alkoi näyttää varmalta, että työväki joutuu hyökkäyksen kohteeksi, alkoi
kaarttiin pyrkiöitä yhää lisääntyä, ollen vuoden vaihteessa toista sataa miestä. Joukko otti
nimekseen Maarian komppania.
Tammikuun 27 p. sai komppania käskyn lähteä Riihimäelle, asejunaa vastaan. Turun
poliisilaitokselta, josta määräyskin annettiin, saimme muutaman sapelin, pari haulikkoa,
kahdella miehellä oli pieni rullarevolveri.
Tällainen oli se joukko, joka lähti Riihimäelle, asejunaa vastaan. Ainoa suoja oli kai siinä,
ettei vastustaja tiennyt meidän aseistustamme.
Kun saavuttiin Riihimäelle, saimme joka mies kiväärin. Meille näytettiin miten makasiini
täytetään, miten panos vedetään piippuun, matkan arviointia ja tähtäimen asettelua, sekä
muutama sana kivärin hoidosta. Tämä ”sotaharjoitus” kesti noin puoli tuntia. Senjälkeen
saimme ottaa vastuullemme, asejunan hoitamisen Turkuun. Päällikkönämme oli jo
ikämies, joka oli suorittanut ase-palveluksesa Suomen lakkautetussa armeiassa.
Matkun ja Urjalan välillä jouduimme, valkoisten kivääri tulituksen kohteeksi, noin kilometrin
matkalla. Kaksi miestä haavoittui lievästi. Vaunujen välikössä olevat miehet, ampuivat
vastaan, aina kun valo välähti. Kun veturissa ollut ylipäällikkömme, huomasi ammunnan,
seisautettiin juna ja miehet menivät ulos, mutta olimme jo tulleet liian paljon ohi, emmekä
uskaltaneet jättää junaa.
Toijalassa katkaistiin juna, puoli lähti Tampereelle.
Me saavuimme vähä ennen klo. 4 aamuyöllä Turkuun. pidimme pienen neuvottelun,
pyysimme Turun esikunnalta luvan, myös pyysimme järjestämään junan ja klo. 9 läksimme
takaisin.
Yöllä oli satanut lunta ja toivoimme löytävämme vihollisen jäljet sekä myös ne jotka meitä
tulittivat. Kun saavuimme Loimaalle, pyydettiin päällikköämme soittamaan Turun
esikuntaan. Sieltä tuli päällikölle käsky jäädä loimaalaisten avuksi, koska oli havaittu
valkoisten liikehtivän siellä suunnalla.
Tästä alkoi retkemme, joka päättyi kunkin yksilön kohdalta eri tavoin ja eri aikoina. Minun
kohdaltani se päättyi 6:des päivä kesäkuuta 1926.
Kun ei mitään hyökkäystä Loimaalle tullutkaan, kuten oli pelätty, kun yöllisistä
liikehtimisistä tuli tietoja eripuolilta, saimme määräyksen lähteä liikkeelle. Vampulan,
Huittisten, Äetsän, Mouhijärven ja Karkun kautta jouduimme Sudenniemelle.
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Tänne oli muodostumassa jonkinlainen taistelu rintama. Tätä ennen valkoiset olivat aina
häipyneet kun saavuimme paikkakunnalle. Ne kai luulivat, että sieltä tulee hyvin harjoitettu
sota joukko, jonkun kenraalin johdolla.
Suodenniemelle muodostui pitkä aikainen ja monivaiheinen rintama. Ensimäisessä
hyökkäyksessä, johon mekin jo jouduimme mukaan, tuli perääntyminen. Erään
komppanian miehistä jä 11 miestä vangiksi.
KUn järjestettiin heti uusi hyökkäys, joutuivat valkoi-set perääntymään. Kun sitte tilanne
rauhoittui, lähti meidä ylipäällikkö, paikallis esikunnan miesten kanssa, tarkastus matkalle.
He löysivät nämä 11 punakaarttilaista eräästä ladosta, jollakin teräaseella silvottuina ja
kuolleena. Tämä tpahtui Lavialle päin menevän tien lähellä.
Tämä muutti meidän käsityksemme vastustajasta kokonaan. Nyt nekin, jotka eivät olleet
lukeneet Marxin kirjoja, uskoivat että vastassamme on raaka peto.
Kun nämä silminnäkiät kertoivat näkemänsä jokolle ja meidän ylipäällikkömme vielä
vakuutti, että tämän jälkeen hän ei vihollista säästä,
Tämä tapaus oli vähällä vaikeuttaa moraalisen kurin säilymistä. Se että meidän 1:nen
komppania oli melkein kokonaan järjestöjen jäsenistä muodostunut, auttoi sen, ettei
vihollisen esimerkki päässyt meidän keskuuteemme tarttumaan.
Mutta oli sillä toinenkin –ja edullinen vaikutus joukkoomme. Me jouduimme taisteluiden
aikana 3 kertaa mottiin, mutta kukaan ei koskaan ajatellutkaan antautumista.
6
Erään sellaisen retken jälkeen, jota minä en ole koskaan ruvennut ymmärtämään. Minulle
annettiin määräys vallata kansakoulu, joka oli vihollisen mihittämän alueen sisäpuolella.
Otin jokosta 40 vapaaehtoista ja matkan varrelta 1 paikkakunnan asukkaan oppaaksi.
Kiersimme metsän kautta, koska opas selitti, että koulu on aivan metsän laidassa.
Oppaalla oli kova kiire takaisin, mutta sanoin, että hän pääsee sitte vasta kun me näemme
rakennuksen. Hän kyllä sitten myös kiireesti lähti.
Pää joukon oli määrä hyökätä tietä pitkin, joten heillä oli matka lyhyempi. Me makasimme
lumessa ampuma valmiina, lopulta alkoi kuulua ammuntaa pääjoukon suunnalta. Mutta se
loppui melkein alkuunsa. KOulu oli meidän hallussamme pari tai kolme tuntia, Me
odotmme pääjoukon uutta hyökkäystä, mutta sitä ei tullut. Meiltä kaatui 2:si ja 2:si
haavoittui.
Kun pääsimme kahlaamaan jalkasin sen 10 km. missä hevoset olivat. Meidän ryhmä oli
märkä ja väsynyt.
Emil Suominen: Elämän piikkitynnyrissä, 22.11.1971. SKS KIA Aulikki Oksasen arkisto,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto. Puhtaaksikirjoitus. CC-BY SA.

Me syytimme heitä pettureiksi, heistä miehet väitti, että kun taistelu alkoi, ei päällikköä ollut
missään. Päällikkö väitti, ettei saanut miehiä tottelemaan.
Alkoi matka aamuiseen lähtö paikkaan, 20km. ja 20 asteen pakkanen. 40 miehen ryhmä
oli märkä ja väsynyt. Varoitin heitä useampaan otteeseen, älkää istuko kauan yhtä mittaa
reessä. Mutta siitä ei ollut toivottua tulosta. Aamulla oli lähes puolet sairaana. Minulla ei
ollut yskää eikä nuhaa, arviolta juksin noi kolmannen osan matkasta.
Tämän retken jälkeen minut kutsuttiin esikuntaan. Pihalla, joukon läsnä ollessa, meidän
komppanian päällikö tarjosi minulle sapelin ja kometoremmin sanoen: Ei tämä touhu sovi
minun luonnolleni, sinulle nämä sopii paremmin.
Sanoin: että väsyn jo muutenkin liikaa ja pidän noita joulukuusen koristuksina.
Otin päällikkyyden vastaan ristiriitaisin tuntein. En ottanut sitä vastaan minään
ylennyksenä, vaan työn ja vastuun lisääntymisenä. Ennen oli 25 miestä, toisen määräyksiä
noudattamalla, vastuullani. Nyt 120 miestä kokonaan minun vastuullani.
Hyvin pian sain kumminkin huomata, että ei minun tarvinnut komentaa, vaan sanoa
mielipiteeni asiasta. Me olimme järjestö toiminnassa aivan kuin kasvanneet yhteen.
Joukossamme oli pieni määrä vieraita miehiä.
Eräänä päivänä sattui vasen sivusta perääntymään, meiltä oli katketa tie. Menin ottamaan
selvää päälliköistä ja selitin heidän tekonsa seuraukset. Päälliköt sanoivat, että joukot ei
tottele. Minä sanoin että koitetaan yhdessä. Minulla oli hyvänlainen yskä. Kun alettiin
jäjestää miehiä ketjuun, ei minun pyyntöni, ja selitykseni tehonneetkaan niin kuin omassa
koppaniassa. minun oli pakko ottaa komentava asenne, vieläpä esiintyä uhkaavastikin.
Jouduin käyttämään myskin kovaa ääntä. Asia kuitenkin onnistui ja saatiin oikaistua
rintama ja valkoiset lyötyä takasin.
Rintama linjan selän takana, aivan lähellä oli talon asuin rakennus. Meillä oli tilaisuus
vuorotellen yöllä nukkua. Kun minä aamulla heräsin, olin melkein mykkä. Pienikin väkisin
kiristetty äännähdys aiheutti kovan kivun kurkussa.
Sain viikon loman ja passituksen Turkuun. Ranskalais saunassa paistettiin, sitten
hierottiin, lämmin amme kylpy ja mennen, tullen toselta puolen Humaliston katua Merikivi
tippa ryypyt,
Viikon kuluttua soi ääni niin kuin ennenkin. Paluu matkalla oli mukanani 3 naista ja 2
miestä, jotka olivat suorittaneet jonkin laisen sanitäärikurssin. JOuduimme yöpymään
Tampereella. Kävin tapaamassa Maarian naiskomppaniaa, joka oli ollut siellä pari viikkoa
harjoitusta varten. Keskustelin tyttöjen kanssa, he olisivat olleet halukkaita tulemaan
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mukaan rintamalle. Kysyin, jos he jo osaavat ampua? Myönteinen vastaus tuli kuin
yhdestä suusta.
Samalla ilmestyi ovelle hyvin karski nainen, sanoi, että hänelle ilmoitettiin, että täällä on
mies, lausui hyvin mahtipontisesti: ”Poistukaa”! täällä ei saa olla miehiä”. En sanonut
hänelle mitään, Vaan kysyin naisilta, olenko jollain lailla häirinnyt? Kaikki vastasivat: ”Ei
ollenkaan”. Joukossa oli myös Tamperelaisia. Kysyin vielä: ”Oletteko te täällä vankeina?
Monesta suusta kuului: ”Kyllä”. Nyt ilmestyi ovi aukkoon punaisella nauhalla varustettu
punkaarttilainen, hän komensi kovalla äänellä: Poistukaa ja suuntasi kiväärinsä piipun
minua kohti, ja veti panoksen piippuun. Minä lämpenin huomaamattani, mutta koitin salata
sen toisilta. Käännyin häneen päin ja sanoin: Älkää haaskako panoksia täällä, mutta jos
olette kovin innokas ampumaan, niin tulkaa mukaan Suodenniemelle, siellä on
arvokkaampia maalitauluja. Sitte käännyin nais-sotilaitten puoleen ja sanoin: Parin päivän
kuluessa jäjestän teidät täältä pois.
Kun hyvästelin ja läksin, seisoi kiväärimies ovella ja naispäällikö hänen takanaan hyvin
happaman näköisenä.
Parin päivän kuluttua Maarian naiskoppania marssi suodenniemelle, lisättynä ryhmällä,
tamperelaistovereilla.
En voinut luonteeni puolesta tunnustaa, tällaisisa oloissa naisen tasa-arvoisuutta. Siirsin
miehiä etulinjalle ja aloin järjestää naisille rintaman takaiset tehtävät.
Eräänä päivänä naisten päällikkö tuli minun puheilleni ja sanoi: Että he ovat syrjityn
asemassa ja he eivät alistu siihen. He tahtovat olla miesten kanssa tasavertaisia ja
tahtovat näyttää, että he eivät pelkää enempää kuin miehetkään.
Selitin sen johtuvan siitä, että halusin suojella naisia enemmän raakalaisten käsiin
joutumista vastaan. Lupasin korjata asian,
Sen jälkeen he olivat aina etulinjalla, kuten miehetkin. Moni heistä uhrasi hengensä,
uskollisena aatteellensa. Joskus tuntui siltä, että he olivat liian rohkeita ja varomattomia.
Siksi valkoisten raivo oli silmitön, kun he saivat tilaisuuden aseettomien naisten
teurastamiseen.
Samoihin aikoihin, kun naiskomppania tuli rintamalle, sattui Raunistulassa tapaus, joka
pani Maarian paikallisesikunnan silmät pyöreäksi. T:Y.Tarmossa majailevaan
paikallisesikuntaan tuli edustaja, jolla oli 125 miehen nimiluettelo, vaatimaan kivääreitä. He
lupasivat lähteä rintamalle. Suurin osa tuntemattomia, joten ei esikunta uskaltanut hankkia
niille aseita.
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Seuraavana päivänä tuli kaikki 125 miestä ja lupasivat hajoittaa koko Tarmon talon, jos
eivät he saa aseita.
Silloinen, meidän ylipäällikkömme oli saanut puhelun asiasta, hän tuli minulta
tiedustelemaan: Voimmeko me ottaa sellaisen tuntemattoman joukon tänne, minä vastasin
heti, että kyllä. Käske heidän lähettää ne tänne ilman aseita , jaetaan heille aset täälä.
Meidän ylipäällikkömme oli puhelin keskustelussa saanut tietää, että siinä on
puukkojunkkareita ja hulinoitsioita, voidaanko ne pitää täällä kurissa. Sanoin arvelematta:
Terve tuloa. Minulla on 160 punakaarttilaista. Joukko on jo harjaantunut ja tottelee minua,
sekä ajattelee järjestyksestä samoin kuin minäkin.
Parin päivän kuluttua marssi täysilukuinen järjestety koppania taistelu linjoillemme.
Taisteluissa oli melkein tauko ja me vedimme lähellä olevat joukot, aivan lähellä olevan
talon taakse. Komensin joukot kahteen rivistöön, vastakkain.
Selostin muutamilla sanoilla mistä on kysymys, miten on suhtauduttava siviiliväestöön,
olkoot ne ystäviä tai vihollisia. Jos te tulette mukaan luokka taisteluun, olette tervetulleita.
Mutta jos te tulette harjoittamaan vallattomuutta ja epäjärjestystä, niin täällä ei voida pitkälti
keräjöitä. Sellaiset toimet täytyy lopettaa heti. Silloin voidaan joutua käyttämään tätäkin.
Näytin kivääriä, joka oli kädessäni. Vielä huomautin, että tämä komppania, joka on tottunut
minuun ja johon minä olen tottunut, noudattaa minun antamiani määräyksiä.
Toivoisin että meidän suhteemme muodostuisi samanlaisiksi. Jos nyt mukaudutte näihin
ehtohin ja olosuhteisiin, olette tervetulleita vallankumous taistelu-tovereiksi.
Saimme uudelta komppanialta juhlallisen vakuutuksen. Niin alkoi, niin erilaisista aineksista
koottujen komppanioitten yhteinen taistelu.
En parhaalla tahdollanikaan löydä näistä 3:sta. komppaniasta, miehistä enkä naisista
minkäänlaista eroa käyttäytymisessä, rohkeudessa, enkä taistelu tahdossa. Vielä Lahden
rintamalla, kun kerättiin vapaaehtoisia ja koko armeia oli jo toivoton. Kun useita kymmeniä
tuhansia asestettuja miehiä oli kokoontunut, niistä saatiin vai 600 nimeä, jotka olivat valmiit
hyökäämään Lahteen. Maarian 3 komppaniaa, siinä ei ollut enää ihan täytä 300 naista ja
miestä. kaikki ilmoittivat olevansa valmiit hyökkäysjoukkoon mukaan.
Kun joukon johtaja ilmoitti vapaaehtoisten hyökkäysaikeista, Lahden rintama esikunta
kielsi sen jyrkästi.
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Kevät-puolella kun alkoi kelirikko, perustettiin Maarian kaartin jäsenistä, 25 miehinen
ratsuosasto. Sitä käytettiin lähetteinä, tiedustelioina ja nopeassa avun tarpeessa y.m.
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Ensimmäisen kerran jäimme mottiin Suodenniemellä. Kun ammunta alkoi kuulua oikealta
sivustalta jo aivan takapuolelta, ajoin esikuntaan ottamaan selvää miten asiat ovat. Jo
pihalla sain tiedon että tie on valkoisten hallussa.
Kun astuin ovesta sisään, riiteli 2:si porilaista päällikköä kumpi on suuremoi arvoinen ja
kumman on toteltava toista.
Pidin itseäni alempi arvoisenä, mutta innostuin sen verran, että sanoin, hyvin karskissa
ääni-lajissa,:”Teillä on aivan sama arvo, teille riittää kummallekin yksi kuula kalloonne.
Tiedättekö että tie on valkoisten hallussa”? He rupesivat selittämään, että minkä sille voi,
kun joukot eivät tottele. Siellä on 300 miestä, mutta ne perääntyvät.
Lupasin heille 50 miestä, vähäksi aikaa ja kehoitin heitä niistä muodostamaan taka-ketjun,
jonka avulla ne voidaan pakoittaa tottelemaan. Pankaa sellainen pällikkö johtamaan tätä
tehtävää, joka voi näyttää teossa, minkä arvoinen hän on.
Ajoin heti takaisin meidän ritama osalle. Selitin lyhyesti tilanteen ja heidän tehtävänsä.
Ilmoitin, että 50 vapaaehtoista saa kiireesti lähteä esikunta talon pihalle. Nopeasti oli se
määrä juossut ohitseni ja minä kakaisin menon.
Valkoiset olivat kai huomanneet miesten pois menon, kuten epäilin jo heti. Meillä oli vielä
yli 200 miestä. Järjestin vaarallisempiin paikkoihin vahvistuksen ja samalla valmistin heitä
ottamaan vastaan hyökkäys.
Ei kestänyt kauan kun tuli raivokas hyökkäys. Mutta se torjuttiin myös yhtä raivokkaalla
vastauksella.
Samalla tuli myös tieto, että tie on vallattu takaisin ja valkoiet perääntyvät, täydessä
epäjärjestyksessä.
Tiesin heidän joutuva n perääntymään erään metsän välikön ohi, Siirsin 10 miestä oikean
puoleiseen mäen rinteeseen, josta oli sopiva näköala tähän välikköön. Täällä jatkettiin
tulitusta niin kauan, kun siitä perääntymis liikettä huomattiin.
Kun tien sivustat oli varmistettu palasi 48 miestä takaisin. Kaksi miestä petoksen takia, Jäi
sinne.
Kun nämä 50 miestä saapuivat sinne joukkojen luo, niin miehet väittivät ettei heillä ole
patruunoita. Maarilaisista lähti 3 miestä hakemaan ammuksia. Kun he palasivat takaisin
kovalla kiireelä, samaan paikkaan, josta he olivat lähteneetkin, oli siellä ryhmä valkoisia.
Ne ampuivat heti hevosen ja samalla kaksi miestä, mutta yksi pääsi livistämään joukon
luokse ja ilmoitti, että lahtarit veivät ammukset ja ampuivat hevosen. Maarialaiset
hyökkäsivät heti sinne Siellä pontiin juuri uutta hevosta valjaisiin. Siihen meni kai sellainen
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tulitus että tuli tarpeeksi tilaa, viedä kuorma pois. Miehet arvelivat yhden olleen joku isompi
kiho, Joka oli kaatuneitten joukossa. Kun meihille oli jaettu panokset jajärjestetty ritama
kuntoon, selitettiin tilanne. Annettiin määräys lähteä eteenpäin. Siinä oli niin ankara tulitus,
että oravakin olisi ollut vaikea säilyä ehjänä. Ehkä vielä se päällikön kaatuminen, aiheutti
valkoisille epäjärjestyksen, joten meille jäi tappio 2:teen miheen ja yhteen hevoseen.
Tämän jälkeen Suodenniemen taistelut vähän laimenivat, mutta ainainen uhka oli
olemassa.
7a
Sairas matkallani Turussa sain ostaa pienen kaukoputken ja se oli minulla ahkerassa
käytössä. Eräänä päivänä huomasin erään kaartelevan tien näyttävän erikoisen
tummalta.arvioin välimatkan 3-4 km. Talon piha oli myös niin vieraan näköinen.
Menin tykki mäelle ja pyysin heiltä paremman kaukoputken ja katselin nkymää. Niin
pitkällä, kun maantitä siinä oli näkyvissä, sekä erään talon piha, olivat täynnä joukkoja ja
kaiken laista sota materiaalia ja aina tuli uutta lisää.
Lähdin vähän matkan päässä olevalle, toiselle tykki mäelle kertomaan havannoistani.
Tykkimehet sopivat niin, että toinen pommittaa maantietä ja toinen pihalla olevaa joukkoa.
Molemmat alkoivat pommituksen yhtä aikaa ja sitä jakettiin niin kauan kun havaittiin
suurempaa liikettä.
Seuraava yö oli aivan hiljainen, mutta me olimme silti varuillamme.
Seuraavana aamuna lähetettiin tidusteliat ottamaan selvää tilanteestä. Palattuaan he
kertoivat asukkaiden tietojen mukaan, että se joukko oli lähtenyt takaisin täydessä
epäjärjestyksessä. Paikalliset asukkaat kertoivat niillä olleen paljon hevoisia, jotka tekivät
täydellä pihalla kauheata jälkeä. Asukkaiten mielestä oli kaikkia kauhian paljon, samoin
kuolleita ja haavoittuneita määrä oli kauhea
Mitään hyökkäysvalmistuksiin viittaavaa ei tidustelijat huomanneet.
Seurasi pari rauhallisempaa päivää, mutta sitte tuli määräys perääntyä Mouhijärvelle.
Sivustoille olivat linjat pettäneet ja täytyi suorittaa lijojen oikaisu. Pidimme tätä huonona
merkkinä ja sitä se olikin. Se suuri murto oli tarkoitus tehdä meidän kohdaltamme, mutta
kun se niin surkeasti epä onnistui. Oli se suoritettu vasemmalta sivustalta ja sieltä se oli
onnistunut.
Saimme määräyksen majoittua Selkeen kartanoon. Nyt meillä oli ensikerran kunnon maja
paikka, kun saimme kaikki sopimaan samaan paikkaan levolle ja ihmis asuntoon.
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Seuraava viikko oli meille melkein lepoa. Voimme järjestää säännölliset lepo vuorot, kaikki
pääsivät saunaan, pitkästä aikaa, ruokaa säännöllisesti kaksi kertaa päivässä. Valkoisten
painostus, meidän kohdaltamme, oli melkein olematonta.
Mutta seuraavalla viikolla, eräänä iltapäivänä, huomasimme olevamme motissa.
Tykkimiehet olivat huomanneet vaaran aikasemmin. He yrittivät pelastaa tykin, mutta
huomasivat tien jo miehitetyksi. He tiesivät erään metsätien, joka meni Heinoon pysäkille
ja saivat sitä kautta tykin, miesvoimin kuljetettua pois.
Minä annoin määräyksen, panna tavarat kuormastoon ja kaikki Lähtö kuntoon. Itse irroitin
puhelin ruuvit seinästä. Soitin esikuntaan ja sieltä vastasi valkokaarttilainen: ” Ei täällä
enää punikeita ole , ne on jo ajat sitte menneet”. Sanoin: ”Täällä Selkeen kartanossa on
vielä, tulkaa tänne kahville. Saatte lämpimän vastaan oton”. Otin puhelin langat irti
seinästä ja menin ulos.
Kuormasto oli valmiina ja pari ratsu-tedusteliaa ilmoittivat, että metsä tie on tukossa. Ehti
ensimmäisen kallion takaa alkoi konekivääri papattaa.
Oletin, että valkoiset ovat siirtäneet voimansa meidän yhteyksiemme katkaisemiseen ja
selusta on jätety heikoksi. Annoin määräyksen lähteä sitä tietä, joka johti valkoisten
alueelle.
Järjestin joukon niin, että etuosassa oli 2:si. kuularuiskua ja naiset, keskellä 1:si.
kuularuisku ja toinen komppania, viimeiseksi 2:si kuularuiskua ja ensi komppania.
Nämä 2:si kuularuiskuryhmää olivat vieraita. He olivat olleet jossain torpassa kahvilla,
oman puheensa mukaan, eivätkä päässeet enää osastonsa kanssa yhteyteen. He
kieltäytyivät tottelemasta minua, sanoivat menevänsä minne haluavat. Sanoin: Että teitä
emme me tarvitse, mutta nuo aseet me kyllä otamme haltuumme.
Samalla kuului aivan läheltä komentava ääni: Te tottelette Suomisen määräyksiä, tai ette
site mene mihinkään.
Tämä komento tuli pohjoisen rintaman ylipäälliköltä. Olimme Kaikki hämmästyneitä. Kysyin
ensimmäiseksi: Kuinka sinä olet täällä.
Hän selosti lyhyesti, että kun esikunta lähti, hän tiesi meidä komppanioitten olevan täällä,
Siksi hän lähti tänne voidakseen auttaa meitä täältä pois. Tukman, oli hänen nimensä,
hyväksyi täydellisesti minun suunnitelmani. Me olimme aina olleet hyvissä väleissä. Nyt
tunsin, että saan luovuttaa koko vastuun pois harteiltani. Siinä minä kyllä petyin.
Tukman oli edellisenä päivänä meidän luonamme ja sanoi minulle, että hän menee
pimeän tullen tiedustelu retkelle , ottamaan selvää Valkoisten voimasuhteista tälä rintama
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osalla. Tarjosin hänelle kaveria, muitten muassa itseänikin. Hän sanoj parhaat tulokset
saavansa yksin.
Luulin kuitenkin hänen jo olevan Porissa, mutta hän oli täällä neuvotellut tilanteesta
esikunnassa, niin kauan että esikunnalle tuli kiire.
Ajoimme tietä pitkin niinpitkälle, että jouduimme sivuttamaan yhden pinen kylän. Kun
asukkaat näkivät punaisia nauhoja hihassa ja lakissa, ne tulivat itkien juttelemaan. miksi
ette tulleet eilen. Valkoiset veivät eilen kaikki miehet kaartiin.
Eräästä pinestä metsä töllistä otimme oppaan, joka ohjasi meidän Kirkkojärven kautta
Tyrväälle. Matkalla näimme muutaman kivääri miehen, jossain rakennuksen nurkalla,
mutta ne ei ampuneet laukaustakaan, vaan hävisivät nopeasti näkyvistä.
Järvelle päästyämme Tukman jätti meidät, järveltä löysi oppaamme tien, jonka suunta oli
oikea ja päättyi maantielle. Täällä eräässä tien risteyksessä oli iso laatikko voileipiä, ne
maistuivat erinomaisesti. Oli lähes 10 tt. siitä kun oli mitään maistettu, tämän tarjoilun oli
Tukman jollakin tavalla järjestänyt.
Kun epälimme jo olvamme lähellä Vammalaa, menimme erääseen matalaan mökkiin
kysymään tietä, tai oikeastaan, kuika pitkä matka on Vammalaan, sanottiin 3 km.
Pyysimme saada vähän nukahtaa lattialla. Mielihyvin sanoi emäntä, meni lypsämään klo.
oli 4 aamulla. Saimme vasta lypsettyä maitoa ja vehnästä leivottua leipää. Jokainen nukkui
kuin tukki.
Meillä oli reessä muutama laatikko tykin ammuksia, ne me kätkimme toiseen suojaan
missä hevonen oli, ketään ei haluttanut jäädä vahtiin.
Meille oli osunut joukkoon yksi opetettu kirkiisiläinen ratsu hevonen. Se oli erikoisen kova
suinen ja ittsepäinen. Ei sitä kukaan viitsiny ajaa. Lopulta oli reessä naiset keskenään ja
valittivat minulle ettei he mahda sille mitään, kun se menee edelliseen rekeen ja sotkee
ihmiset. tUntui joka tavalla siltä että ei enää ollut mitään vaaraa olemassa. Minä meni
ajamaan sitä kirkiisiläistä. Kaikki keinot koitettuani, eikä mistään ollut apua. Minä jätin sen
jälkeen, niin kauas, ettei jonoa enää ollut näkyvissä. Tämä rauhoitti hevosen täysin.
Tämä oli syynä siihen että jäimme toisista jälkeen. Joukko oli ohjattu Vammalan
Palokunnan talolle, ruuan saannissa oli ollut vähän rähjäämistä ja nukkumisesta ei tullut
mitään. Sitten kun huomattiin meidän puuttuvan joukosta, tehtiin kaiken laisia arvailuja.
Kun me klo. 9 ajoissa joimme pihalle, oli siinä joukkoa ympärillä ja kysymyksiä sateli,
vaikka kuika paljon.
7b
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Siellä oli jo kutsu minulle, saapua heti Tyrvään esikuntaan ja minä olin vamis lähtemään,
olihan minulla jo aamu kahvin asemasta, maitoa ja pullaa vatsassa.
Eikunnassa sain märäyksen siirtää Maarian kaartin Karkun kirkolle. Kirkon ohi olevaa
maantietä piktin, on epäjärjestyksesä perääntymässä noin 2000:ta punakaartilaista.
Pysäyttäkää ne ja järjestäkää taistelu linja siihen. Selitin esikunnalle, että me yritämme
pysäyttää kyllä valkoiset, mutta 2000, pakokauhun vallassa, epäjärjestyksesä perääntyvää
punakaartti laista emme yritäkkään pidättää.
Saimme ruokaa ja lähdimme mat-kalle. Jo ennen kirkolle asti ehdittyämme alkoi tulla
vastaan perääntyviä miehiä. niitten kanssa oli aivan mahdoton saada keskustelua aikaan
siitä, että nyt tässä ruvettaisiin ottamaan vastaan. Kun saavuttiin kirkolle, tuli sinne samaan
aikaan eräs ryhmä jolla oli mukana karkuun lähtenyt, paikallis esikunta, vankina. He
menivät kirkkoon neuvottelemaan.
Sekä maantie, että tien vierustat, olivat tungokseen asti tulvillaan miehiä ja hevosia. Kun
puhuimme heille pysähtymisestä. He pitivät sitä hulluutena, väittivät vihollisen olevan ihan
kintereillä.
Eräässä kuomassa oli 4 säkkiä leipää, miehet pyysivät meille pari säkkiä, mutta he
kieltäytyivät antamasta. Minua kutsuttiin paikalle, käskin miesten ottaa siitä 2 säkkiä. Olin
ase valmiina toisella puolla rattaita, kun heidän miehet oli toisella puolen, niin me otimme
väkisin. Kun he kerran olivat joutuneet pelon valtaan, niin he pekäsivät meidänkin
pyssyjämme.
Kun he olivat saapuneet Tyrväälle, niin esikunta oli tidustellut Maarian komppaniasta,
missä se oli. Heidän päällikkönsä sanoivat, ettei sinne jäänyt ketään.
Iltapävällä lähetti esikunta 2:si. ratsu lähettiä ottamaan selvää, missä Maarian pataljoona
on. Lähetit tulivat hyvin varovasti, siihen asti että he varmistuivat siitä että kirkkomäelläoli
punakaarttilaisia.
7c
Ennen näiten lähettien saapumista olimme tehneet pienen, tidustelun saadaksemme
selville, kuinka lähellä valkoiset taka-ajajat ovat, kun kaikki oli niin hiljaista. Aivan lähellä oli
talo ja sen takana korkea metsäinen mäki. Ratsut olivat myös innostuneita lähtemään
mukaan. Minä ehdotin, että me jalka miesten joukko ensin tarkastaisimme sen mäen, jos
se on miehitetty, mutta ratsu osaston päällikö, ”Porin poika”, Komensi joukkonsa maantietä
pitkin meidän ohitsemme, me etenimme molempia maan tien sivustoja. Ratsu osasto
karautti ensimmäisen talon pihalle, Kysyivät pihalla olevalta nais ihmiseltä: Onko talossa
lahtareita. Samassa alkoi konekiväri papattaa kallion takaa, Hevosia kuoli 5:si. Kolme
miestä otti vielä satulan pois hevosen selästä. Ratsu miehiä ei kuollut ketään, muutama
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lievä haavoittunut. Saimme kovan konekivääri tulen vastaamme. Meillä ei ollut matkassa
kuin 1:si. pyörien päällä kuljetettava kuularuisku. Siinä syntyi, noin +1/2 kestävä tulitus.
Yksin nainen haavoittui vaikeasti ja yksi miehistä jäi kai vangiksi, koska ei siitä koskaan
saatu mitään tietoa.
Meperäännyimme takaisin asemiimme.
Koska tiesimme, että vasemman sivustan metsä maasto oli aivan miehittämätön,
lähetimme lähettien mukana esikunnalle terveisinä:
”Maarian pataljoona on siellä mihin se on määrätty”. Muta järjestäkää te ennen pimeän
tuloa, vasemman sivusta miehitys, edes parilla komppanialla, jos meinataan selvitä, niin,
että emme ole taas aamulla motissa. Lähetit väittivät, esikunnan ilmoittaneen, että sinne
on lähetetty kaksi komppaniaa.
Karkun kirkolla alkoi sitten moni vaiheinen taistelu, joka kesti yli kaksi viikkoa ja oli yhtä
mittaista valvomista.
Yöt olivat yleensä hiljaisempia, muutama hiipivä partio joskus liikkui.
Kello 4 aikaan aamulla, oli yleensä odotettavissa valkoisten hyökkäykset.
Eräänä hiljaisena päivänä, päätin lähteä Vammalaan katsomaan meidän haavoittuneita
tovereitamme. Jouduin siellä järjestelemään muutaman asian , jota eivät paikalliset
toimihenkilöt olleet saaneet suoritetuksi. Kun palasin, tuli tiellä vastaani rintaman
ylipäällikkö Tukman. Jäimme keskustelemaan ja hän sanoi heti: ”Sinä olet sitte tästä
alkaen Maarian pataljoonan päällikö.” Minä sanoin suoraan, etten kykene ottamaan
vastuulleni sellaista tehtävää. Hän sanoi, että joukko oli täysin yksimielinen ja väittivät, että
olet nyt jo koko ajan sen tehtävän suorittanut. Vastasin, etä olen toiminut toisten vastuulla
ja toisen määräysten mukaan. Toverit kertoivat: Että olet kaksi kertaa joutunut
komentammaan joukot pois saarros renkaasta. Eikä ptaljoman päällikön nimeä kantava
ole koskaan ollut tulilinjalla.
Ylipäällikkö vähän lämpeni ja sanoi: ”Tämä ei ole pyyntö, vaan käsky.” Minä lupasin tehdä
minkä voin ja kumpikin lähti taholleen.
Läksin hiljaa ratsastamaan kirkolle päin. Ajattelin vastuuta, kolme koppaniaa ja 25
miehinen ratsu osasto. Minun ymmärrykseni varassa on näitten henki, tai elämä.
7c
Olin vasta opetellut ratsastamman. Kun pääsin lähelle kirkkoa, oli maantien vieressä
siaitsevalla mäen reunassa 3”tykki. he olivat jotain varottaneet minua. Mutta olin kai niin
omissa mietteissäni, etten sitä huomannut. Yht´äkkiä tykki pamahti, tunsin kuin kovalla
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santa pussilla olisi isketty niskaani ja ennen kuinehdin mitään ajatella, olin kirkon pihalla,
keskellä nauravaa toveri joukkoa. No johan olet oppinut ratsastamaan, virnistelivät toverit.
Kerroin tovereille, mitä ylipäällikkö oli minulle sanonut. Toverit vakuuttivat, että päätös oli
yksimielinen, eikä sitä muuteta miksikään. Sanoin vielä että minulla on yksi ehto: Että minä
vaadin täysin noudattamaan määräyksiäni taistelun aikana, Tauko-aikana saatte arvostella
ja tuomitakin, jos katsotte syytä olevan.
Käskin heidän tarkoin harkita, mitä se nerkitsee. Vastaus oli heti valmis ja myönteinen.
7d
Eräänä aamuna klo. 2si. vihollinen yllätti meidät. Suuri osa joukosta, oli mennyt kirkon
kellariin tai metsän puskistoon suojaan. Ketjussa oli vain muutama. Minä olin aina yöllä
ketjussa. Nyt olin torkahtanut vähän, hakojen päälle. Jos vihollinen olisi tullut hiljaa, meille
olisi voinut tulla täysi tuho. Mutta he laskivat ryhmissä yhteis-laukauksia. Käskin naiset
hälyttämään kellarista miehet, ulkona olevat kyllä kuulivat muuten ja ryntäsivät paikoilleen.
Me pidimme sellaista harvaa ulitusta yllä, aina sinne missä näimme valon välähtävän. Kun
kaikki, Noin 300 oli saatu asemiin, annoin määryksen hiljaa mennä pitkin linjaa, että
ammunta loppu, siihen asti kun minä annan käskyn.
Metsästä kuului hienoa, liikunnan antamaa ääntä. Oli vielä lunta, joten äänet olivat heikot.
miehet jo muutamat yllyttivät minua, että anna nyt jo, lopulta kuului hyökkäys komento.
Sam alla minä komensin tulta! Ainoa suunnan osoitus pimeässä oli välähdys vihollisen
aseen piipuista. Vasta-tulitus loppui äkkiä, mutta me pidimme yllä kovaa tulitusta , niin
kauan kun ääntä ja liikettä metsästä kuului.
Se oli viimeinen yöllinen hyökkäys meidän linjamme kohdalta.
Muutaman päivää tämän jälkeen sain kutsun esikuntaan, esitettiin hyvin virallinen
kysymys: ”Oletko sinä sellainen mies, ettet hermostu, jos saat huonoja uutisia? Vastasin
hyvin leukavasti, että säilytän kyllä toiminta kykyni, vaikka ilmoitatte minulle oman
kuoleman tuomioni.
Minulle ilmoitettiin, että Tampere on antautunut. Vihollinen on saanut haltuunsa panssari
junan, ihan eheänä. Se ilmestyy lähi päivinä Karkun kirkolle. Minulta vaadittiin lupaus,
etten ilmoita sitä kenellekään muulle. Huomasin, etteivät he olleet tulleet tuntemaan
Maarian joukkoa. Mutta pidin antamani lupauksen.
Se osottautui virheeksi jälkeenpäin.
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Pyysin esikunnan järjestämään miinoitus ryhmän seuraavana aamuna klo 4:jä. meidän
luoksemme. Mutta rymä tulikin vasta klo 10. Puolustivat itseään sillä, etteivät he yöllä
voineet tulla.
Rautatien alta menevä aalloppi, joka olisi pitänyt räjäyttää, oli vihollisen ja meidän
ketjujemme välissä. Molemmista lijoista oli siihen hyvä näkö ala. Nyt mennään sitte
valoisana aikana, minä sanoin, mutta järkevämpää seolisi ollut pimeässä. Sen hekin nyt
myönsivät. Heitä oli 3 miestä ja minä menin mukana. Pääsimme onnellisesti sinne kivikanaliin. Molemmin puoleinen ammunta oli koko ajan käynnissä, kun me järjesteltiin nitä
panoksia ja johtoja. Ammunnan oheella alkoi kuulua omituista jyrinää, minä tirkistin
onkalostamme, mistä se johtuu. Panssari juna oli juuri tulossa päämme päälle, eteni hiljaa
ja pommitti meidän linjojamme kai joillakinpienillä pika tykeillä.
Sanoin tovereille, että minun on nyt mentävä joukkojen luo. He eivät tiedä tästä mitään, ne
voivat häkeltyä. Toverit sanoivat, että kyllä sinä jäät matkalle, tässä tulessa. Sain sen
käsityksen tovereista, että he olivat työskennelleet rintaman takana.
KUitenkin läksin yrittämään ja suuntasin matkani, sinne, missä metsä oli lähin. En osaa
sanoa eivätkö he huomanneet minua, tai eikö heidän ampuma aseensa taipuneet niin
alaspäin. Hypin koko matkan toisen kiven takaa, toisen taakse ja olinjo melkein metsän
varjossa kun kuulat alkoivat viheltää ja tussahdella ympärilläni, Sieltä suuntasin kulkuni
suoraan linjaamme kohkohti. Melkein puolet joukostamme oli siirtynyt kirkon taakse.
Komensin heidät takaisin paikoilleen. Sitten alkoi kova tylitus panssari junaa. Käskin
heidän olla haaskaamatta panoksia, koska ne eivä panssari junaan mitään vaikuta. Jos ne
muutamat miehet, jotka siellä sisällä ovat, tulevat ulos niin niihin kyllä vaikuttaa.
Soitin esikuntaan ja pyysin heidän lähettämään jonkun vahmemman aseen, kivääri on nyt
liian heikko. Sieltä tulikin verrattain nopeasti , sellainen ”Miinan heitto putki, joka kantoi 400
m. Laukaistiin se niin , että se panos osui keskelle rataa, vaunun alle silloin kun se eteni.
Se onnistui kohtalaisen hyvin, mutta laukesi niin pian, ettei se juna ehtinyt kuin vähän sen
miinan päälle, kun se räjähti.
Sen verran se kuitengin pelotti, että se lähti takain täyttä vauhtia. Nyt miinoitus ryhmä
pääsi pois onkalosta. Mutta se jäi miinoittamatta.
JOs se olisi 4 aikaan aamulla miinoitettu, niin juna olisi ollut helppo vallata, kun rata olisi
räjäytetty rikki heti kun se olisi sen ohittanut.
Se juna kävi parin päivän aikana, useamman kerran, mutta ei tullut enää niin lähelle.
Useamman toverin se kuitengin ehti ottamaan pois riveistämme, kaatuneina ja
haavoittunena.
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Sitten saimme sinne 3” Tykin. Odotettiin sen junan tuleva n lähemmäksi, mutta se jäi
sellaisen pienen, hirsistä rakennetun kopin suojaan, jossa se oli tykiltä suojassa. Yllytin
tykkimiehiä ampumaan kranaatin sen kopin alaosaan. Se teki näköalan hyväksi, mutta
junakin lähti perääntymään, Jonkun laisia osumia siihen saatiin, mutta se kuitengin pääsi,
kovaa suhinaa pitäen pois näkyvistä.Sen jälkeen ei se enää näyttäytynyt meille.
Jonkun päivän kuluttua me jäimme taas mottiin. Meillä oli aina esikunnassa 1:si ratsu
lähetti, yllätysten varalta, niin nytkin, mutta esikunta oli lähettänyt lähettimme ottamaan
selvää vasemman sivustan tilanteesta, kun ammunta kuului niin sivusta, eikä edestäpäin
kuten ennen. Ratsulähetti ei palannut.
Sattumalta meni 2.SI. meidän naissotilasta käymään esikunnassa. Esikunta oli
pakkaamassa tavariota, kovalla kiireellä, naisille selitettiin, että vasen sivusta on pettänyt
ja kohta ollaan motissa.
Nais-sotilaat päättivät yrittää tuoda meille sanan ja he myös onnistuivat. Kun he saapuivat
kirkolle, me tiesimme, että olimme motissa, kun meitä ammuttiin räjähtävillä ponoksilla.
Mutta he kertoivat, että järven ranta on miehitetty monella konekivääri miehellä. Se tieto oli
meille erittäin arvokas.
SUUri osa miehistä oli sitä mieltä, että lähdetään ylittämään, ainakin yli 3 km. laaja,
mustan kirjava, huhtikuun auringon harristama järven selkä. Tuskin meistä yksikään olisi
päässyt yli.
Annoin jyrkän määräyksen, ensin naiset metsästä edellä, koska siellä ei ollut paljon
jalkamiehiä. Sitten kuormasto ja kuularuiskut käyttövalmiina, pitkin maantietä ja rautatietä.
En antanut juuri koskaan kova äänisiä komennuksia tällaisissa tilanteissa. Siksi nytkin jäin
toisista jälkeen, kun olin varma, että kaikki ovat saaneet tiedon.
8
Nyt huomasin olevani yksin ja juoksin santakuoppaan, jossa hevoseni tavallisesti oli
suojassa. Sitä varjosi kirkko tulitukselta. Mutta hevonen oli jo poissa. Lähdin juoksemaan,
saavuttaakseni toiset. Niistä oli jo melkein kaikki näkymättömissä. Erään puron rannassa
tavoitin vähän toista kymmentä, miehiä ja naisiakin, vaikka he jo lähtivät ensimmäisinä.
Siitä joutui kahlaamaan yli. Se tuli rautatien alitse ja laski järveen. Minä tiesin jo sen verran
reuma-sairaudesta, etten uskaltanut kastaa itseäni. Siksi kiipesin ylös ratapenkalle, heti
näkyviin tultuani, osui kuula kiväärini lukon sivuun. Se oli sellainen amerikalainen
Vinsesteri. KUn oli Ollut lastina, sellaisesa ruoka tavara laivassa, joka kaapattiin
Uudenkaupungin rannassa jo ennen taistelujen alkua. Siinä oli sellainen lattea, peltinen
lukko-suojus ja se meni lyssyyn niin, ettei saanut panosta piippuun. Näin lähellä erään
nais-sotilaan, hihkaisin ja sain häneltä kiväärin. Olin huomannut, että vihollinen eteni
toisella puolen rata-penkkaa jonossa. Pari kaveria tuli mukaan ja kiipesimme vähän
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varovammin ylös ja aloimme tulittaa valkoisten juoksevaa jonoa. Me olimme korkealla ratapengalla ja he olivat syvällä rotkon pohjalla, joten meillä oli parempi suoja.
Saimme hyvän tuloksen ja heidän etenemisensä keskeytyi. Joukkomme sai hyvän
etumatkan, mutta itse jäimme pahaan asemaan.
Emme päässeet kovinkaan pitkälle juoksemaan pitkin maantietä, kun alkoi kuulat
vinkahdella korvissa. Maantien vieressä oli vähän puustoa joten sai vähän suojaa
näkyväisyydeltä. Kuulin toverini päästävän pahan älähdyksen ja hyppäsin sinne. Hän oli
pystyssä, mutta oikean käden hiha oli tyhjä valui verta norona. Se oli varmaankin
räjähtävän, tai sitte isomman aseen osuma, kun olka varren alipuolta asti oli käsi poissa.
Samalla huomasin punakaartilais ratsun saapuvan, samalta suunnalta, mistä mekin
olimme tuleet, täyttä laukkaa. Komensin hänen seisahtamaan, ampumisen uhalla.
Nostimme haavoittuneen hevosen selkään, hän ei ollut koskaan ratsastanut ja meidän
täytyi pitää kiinni kummaltakin puolelta. Juoksimme vieressä ja minä koitin ampua
taaksepäin , takana hiipiviä vihollisia. Toveri oli aivan velttona hevosen selässä, luultavasti
kovasta veren vuodosta kuolleena. Sitte kaatui hevonen tielle. Toverini läksi juoksemaan
pitkin maantitä, minä hyppäsin heti vieressä olevan puutarha aidan ylitse. Toverini kaatui
melkein heti. Kun pääsin pensaitten suojaan, ammuin aina välillä muutamia laukauksia
takkaa ajajiani kohti ja välillä juoksin kohti siltaa. En nähnyt enää ketään ketään takaajajistani, he kai luulivat että olin piiloutunut puutarhaan. Ei siitä ollut enää pitkä matka
sillalle. Hyökkäsin kohti siltaa ja pääsin yli puolen siltaa kun ensimmäinen kuula vihelsi
korvissani. En odottanut toista vaan hyppäsin yli kaiteen, samalla niin kauas vesirajaa
kohti, kuin kilpailussa konsanaan. Jalkani painuivat vetelään liejuun, mutta kiskaisin
saapasvarsista jalkani irti. Hyökkäsin ensimmäiseen ojan notkoon, joka laski tähän joen
tapaiseen. Taas, päästyäni vähänkin suojaiseen kuoppaan, koitin ampua taka-ajajiani.
histä pääsi kuitengin jokusia yli sillan ja toiselle puolen maantien ojaan.
Jos minä olisi ruvennut kulkemaan pitkin ojaa, olisin joutunut maantien laitaan, kun ojat
suuntasivat maantien laitaan. Minun oli koitettava päästä aina yli sarkojen, päästäkseni
pian metsän suojaan. Puoli väliin peltoa, olin jo niin väsynyt, että luulin, etten jaksa
metsään asti. Samalla päätin myös, etten heidän käsiinsä elävänä antaudu. Koko ajan olin
joukoille teroittanut sitä.
Kun taas sain hiukan hengittää, tunsin taas halua yrittää. Niin pääsin lopulta metsän
suojaan. En ole elämäni taipaleella koskaan ollut niin loppuun ajettu.
Maantie kääntyi niin, että sen loppupää tuli suoraan päin metsää. Hain mukavan paikan,
erään kiven takaa. Siitä näki pitkin sitä maantien ojaa, jota takaa-ajajat hiipivät. Laskin
panokset, niitä oli jälellä 8 kpl. Odotin ja hengitin, rauhoittuakseni. Käänteestä tuli jonossa
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näkyviin noin 20miestä. Edessäni oli sen verran varpuja että uskoin olevani
näkymättömissä.
Koitin huolella tähdätä. Kun laukaisin ensimäisen kerran, näin erilaista liikettä ja olin
näkevinäni, että toisia meni poispäin. mutta pian taas alkoi kulku minua kohti, nyt paljon
varovammin. En hätäillyt, koska olin itse levon tarpeessa. Kun taas miesten luku kasvoi ja
samalla liikunta, yritin taas tuuriani. Taas samanlaista liikehtimistä, kun ensi kerrallakin.
Odottelin taas, mutta en enää niin suurta määrää. Sitten laukaisin kolmannen kerran ja
läksin juoksemaan päästäkseni toisten luo.
Metsän kaistale olikin aika pieni ja maantie aivan täynnä pakolaisia, miehiä , naisia ja
lapsia. Nyt vasta käsitin, minkä työn olin tehnyt. Satoja ihmisiä ja hevosia, suojaa vailla
olevalla maantiellä kivääri ja kone- kivääri tulen ulottuvilla.
Aloin heti koota joukkoja, koska luulin vihollisten jatkavan taka-ajoa. Mutta saimme jatkaa
matkaa ihan häiritsemättä.
Me olimme olleet 2:si. viikkoa yhtä mittaa ketjussa, ainoa mahdollisuus torkahtamiseen
lumelle asetettujen hakojen päällä. Sen johdosta oli Tyrvään esikunta lähettänyt junan
vastaan ja me pääsimme osan matkasta junassa Tyrväälle. Minun viipymiseni oli jo
aiheuttanut sellaisen tunteen joukossa, että luultiin jo minun olevan poissa pelistä.
Mainittakoon vielä, kun pääsin edellä mainitun metsän läpi. Tuli maantiellä vastaani
sanitääriä kolme miestä ja yksi nuori tyttö, kahdella hevosella. Sanoivat menevänsä
hakemaan haavoittuneita, sanitääri päällikön määräyksestä. Annoin heidän jatkaa
matkaansa. Olin kai jossain typeertyneessä tilassa, koska en älynnyt käännyttää takaisin
heitä.
Kun vähän rauhotuin ja pystyin ajattelemaan, ymmärsin hyvin ettei heillä ollut mitään
mahdollisuutta ketään pelastaa.
He olivat joutuneet valkoisten vangiksi, se nuori tyttö, alle 16v oli päässyt pois. Mutta ne
kolme mies-sanitääriä oli heti ammuttu. Tyttö oli pois päästyään kertonut. En ole koskaan
sitä tyttöä tavannut.
Tyrväälle saavuttuamme, saimme ensin ruokaa ja sitte saimme jo kauan luvan
vuorokauden lepo-tauon.
Saadaksemme rauhassa levätä, menimme pari km. ulos kauppalasta, eräseen tyhjänä
olevaan taloon.
Olin valvomisesta vähän höperönä, siksi kai nukuin heti kuin tukki. Noin tunnin kuluttua,
tuli esikunnan lähetti ja toi kirjeellisen määräyksen, että Maarian ylipäällikön on heti tultava
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esikuntaan. Toverit soittivat, selittivät tilanteen ja ehdoittivat komppanian päällikköä, mutta
sitä ei hyväksytty. Ei siis auttanut muu kuin lähteä. Kun minut sitten herätettiin, olin
huolettomana mennyt nukkumaan. Kun sitte tuli arvvaamaton herätys olin vielä höperömpi
kuin nukkumaan mennessäni.
Kesti hetken ennen kuin käsitin missä olin. Sitte näytettiin kutsu ja selitettiin että oli tarjottu
muita mutta ei kelvannut. Vaikka minuakin kummastutti tällainen lepotauko, Niin läksin
heti. Toverit tarjoutuivat saattajiksi, mutta minä kielsin. Kuitenkin oli kaksi ratsua seurannut
minua.
Kun saavuin esikuntaan, luettiin minulle Kansan-valtuuskunnan määräys: ”Maarian kaartin
joukot on heti siirrettävä Viipuriin”. Sitten perustelut, jotka olivat sota-salaisuuksia.
Kello oli 21. Ilmoitin, että nyt me menemme nukkumaan ja lähdemme matkalle klo. 7
aamulla. Esikunta selitti, etteivät he enää anna meille mitään määräyksiä.
Tilasin tarpeellisen määrän hevosia, hyvästelin ja läksin. Toverit olivat ulkona, täysinä
kysymys merkkeinä. Selitin lyhyesti, että Kansan-valtuuskunnan määräys, lähteä heti
Viipuriin. Sitte ratsastimme majataloon, ja ilmoitin joukolle, että klo. 7 tulee lähtö Viipuriin.
Menimme kaikki levolle, mutta minua ei nukuttanut. Tiesin saaneeni tehtävän, joka tuntui
ylivoimaiselta minun kyvyilleni. Kuitenkin salasin sen tarkasti joukolta.
9
Tarkastaessani papereitani, jotka olin saanut, huomasin siellä olevan täydet toiminta
valtuudet matkan varrella.
Näin paljon vastuuta ja velvollisuutta Päällekkäin, pienessä ajassa oli hiukan suuren
tuntuinen. Tämä viimeinen pommi oli vielä suurempi. Mutta kun olin yön aikana vähän
torkahdellut ja välillä ajatellut asioita, ei se aamulla tuntunut niinkään suuresti painavan,
kun se edellinen ylennys määräys.
Aamulla tarkastimme joukkomme vahvuuden ja huomasimme sen vähentyneen lähes
neljällä kymmenellä toverilla. Kun pahemmat taistelut oli käyty maatien ja rautatien alueilla,
en joutunut näkemään sitä surullisempaa jälkeä, kun tulin metsän osalta. Toverien
kertomusten mukaan se muistutti kai vähän Nuijasotaa. Siinä oli kaatunut joku mustan
ratsun selässä ajanut päällikkökin. Metsän kaistale oli pitkin järven rantaa ja se oli
miehitetty pääasiassa konekivääri miehillä, se oli helpoittanut paljon meidän
läpimurtoamme.
Ennen lähtöämme haettiin eräs toverimme , joka oli Vammalan sairaalassa, Hän oli
vatsaan haavoittunut. Otimme hänet mukaan, mutta osoittautui , ettei hän sietänyt
kuljetusta kärryillä. Hangittiin paarit ja toverit kantoivat hänet, vuorotellen, Punkalaitumen
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sairaalaan. Ennen kun pääsimme jatkamaan matkaamme, saimme tiedon että hän oli
kuollut.
Toisen päivän illalla saavuimme junalla Okeroisiin, varsinainen Lahden kaupunki, oli jo
Saksan sotajoukkojen miehittämä.
Paikallis esikunnassa kysyttiin, jos me lähdemme aamulla hyökkäämään Lahteen.
Vastasin: että te saatte nyt määrätä. Mutta josme pääsemme läpi, noudatamme Kansanvaltuuskunnan määräystä, päämääränä Viipuri.
Samalla aikaa tuli sisään Pukkilan komppanian päällikkö Salmi ja ilmoitti, että hänen
koppaniansa kieltäytyy noudattamasta esikunnan antamaa määräystä; mennä yöksi
vartioimaan rautatietä. Tarjouduin auttamaan asiaa.
Menimme molemmat yhdessä ulos, molempien joukot olivat ratapihalla. Kysyin Pukkilan
komppanian miehiltä, kieltäytyvätkö he ratavartiosta? He vastasivat: jyrkästi: ”Kyllä”.
Ehdotin vaihto-ehtoa. Jos te lähdette yöllä hyökkämään Lahteen, niin me lähdemme nyt
heti rata-vartioon. Heiltä tul heti vastaus:” Ei mihinkään.” Koitin selittää heille asiaa ja
tilanteen merkitystä, mutta siitä ei ollut apua. Kehoitin päällikköä komentamaan
komppaniansa kaksimiehiseen riviin, samalla komensin omat, kaksi komppaniaa jonkun
matkan erilleen, myös kahteen riviin, Sitten käännös, kasvot vastakkain. Selitin, että he
menevät nyt sinne, mihin esikunta on heidät määrännyt. Kehoitin heidän päällikköänsä
antamaan käännös ja eteenpäin komennuksen. He seisoivat radalla, He kääntyivät, mutta
kukaan ei ottanut askeltakaan eteen päin. Minä komensin omat komppaniani ampuma
asentoon, site selitin, että minä lasken kolmeen, Jos ei komppania ole makalla eteenpäin,
täältä tulee yhteis-laukaus. Joukko ei hivahtanutkaan. Komensin ampuma-asentoon, yksikaksi—silloin joukko, kuin komennuksesta ainakin, astui. Seurasimme heitä niin kauan kun
he olivat näkö piirissä.
Kun yöllä, ennen lähtöämme tidustelimme esikunnasta, oliko rata vartioitu, oli siellä
havaittu vartiat tarkastettaessa.
Me lähdimme liikkeelle keski-yöllä. Minä ehdotin: että vietäis ketju niin kauas, kun
tiedetään ettei ole saksalaisia. Mutta me jätimme joukon maantielle ja läksimme kolmen
ratsun kanssa metsään, tarkastus matkalle. Kun me siellä harhailimme, tuli meille
tiedoitus, että sinne on joku esikunnan lehettämä päällikkö tullut ja komentanut meidän
joukon lähelle hevos-kilparataa.
Aamulla kun päivä valkeni, hyökkäsi noin 40:nen miehen saksalais-ryhmä meidän
selkäpuoleltamme linjojemme läpi. Meiltä kuoli 4 ja haavoittui 2:si. Paikka oli vielä ihan
älyttömästi valittu. Kilparata oli viholliselle, niin hyvä suoja, että olisi päässyt aivan meidän
kimppuumme, ennen kun meillä olisi ollut mitään tietoa. Siksi olinkin liikkeellä koko
aamuyön löytääkseni paremman paikan linjoillemme.
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Kun välittömästi, taistelu linjalle vetämisen jälkeen, sattui ikävä ja monelle kohtalokas
tapaus, kerron sen tässä eri kappaleena, kun se tulee käsiteltäväksi 1923 ja 24, tuomioistuimessa.
Kun Lahden esikunnan päällikkö määräsi vedettäväksi joukkomme järven rantaan, erään
talon lähelle. Ensi plutona aivan talon kohdalle, - jonka päällikkönä oli A. Limberg. Sen
jälkeen seurasi toinen, kolmas ja neljäs plutona, sitte naiset, maantiehen asti. Toinen
komppania, maantiestä päin Hennalan kasarmia.
Muutamia, ensi plutonan miehiä, muitten muassa A. LIMBERG menivät taloon hakemaan
leipää, jota he olivat myöskin saaneet niin runsaasti, että Limberg oli sitä jo eteisessä
antanut muillekin. Samalla ilmoitettiin ensi komppanian päällikölle, että talossa on kaksi,
talon väkeen kuulumatonta suojeluskuntalaista.
Ensimäisen komppanian päällikkö määräsi kaksi miestä viemään ne esikuntaan. Kunhe
olivat jokun matkaa kulkeneet, toinen pidätetyistä kääntyi ympäri, eikä totellut lähtemään,
vaikka kuljettajat kehoittivat. Ensi komppanian päällikkö V. kuuli jotain ja meni paikalle.
Hän komensi miehet lähtemään osoitettuun suuntaan, toinen totteli, mutta toinen päästeli
sellaisia möläyksiä, joita ei hän ymmärtänyt ja luuli, että huutelee jotain saksalaisia sanoja.
V. löi ensin nyrkillä, niin että se kaatui maahan ja samalla laukaisi kiväärinsä, Luoti osui
rintaan ja luultavasti kuolema seurasi heti.
Olin saanut myös tiedon, että on saatu kaksi vankia ja kävin katsomassa heitä, mutta kun
näin, että asia oli järjestetty, käskin heidän tehdä niin kun on käsketty ja lähdin jatkamaan
tarkastuksiani.
Olin vielä verrattai lähellä, joten laukaus kuului ihan selvästi sieltä päin, mistä minä olin
tullut. Olin antanut ankaran määräyksen, silloin kun tultiin metsään, ettei saa ampua
laukaustakaan, ennen kuin saadaan selvä saksalaisten asemista.
Kiiruhdin paikalle, hiukan kuumentuneena ja ärjäsin: ”kuka perkele täällä ampui.”Toverit
seisoivat mykkänä ja osoittivat maassa makaavaa ruumista. Kysyin: ”Kuka sen teki? V.
antoi edellä mainitun selityksen.
Olin selvillä siitä, että suurin osa miehistä olivat hermostuneita siitä, että vastassa ovat nyt
sodassa karaistuneet ja harjoitetut sotilaat. Mutta minua kaiveli se, että komppanian
päällikön hermot olivat niin höllät.
Tiesin, että ammutun toveri, joka seisoi aivan vieressä, oli varmaankin peloissaan, kun
näki miten toverin kävi. määräsin kaksi nais-sotilasta viemään jälellä olevan vangin
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esikuntaan ja varoitin vankia, että hän tottelee vartioita ja naisia, että kohtelevat vankittua
hyvin.
Koko sinä yönä ei meidän linjojemme lähellä, ammuttu muuta – kuin tämä yksi laukaus. Ei
myöskään saksalaisten linjoilta ammuttu. Ne eivät varmaankaan olleet saaneet vihiä
meidän olostamme näin lähellä.
Tämän keskustelun ja järjestelyn aikana, huomasi joku, kuolleen suusta tulevan valkean
esineen ja veti sen ulos. Sieltä ilmestyi suojeluskunnan käsivarsi nauha.
Tämä rauhoitti minua ja selvitti asiaa paljon. meillä oli vakava yhteinen päätös, että
aseettomia ei saa kohdella millään tavalla huonosti. Tämä teko tuntui minusta niin ilkeän
kiusalliselta. Mietin kuumeisesti, mitä minun olisi tehtävä jutun selvittämiseksi. Se suussa
ollut nauha laukaisi pulman. On mahdollista että sen, suussa olevan nauhan vaikutus tuli
niin vaikeaksi, ettei hän osannut harkita, mitä hän teki. Kääntyili ympäri, koitti päästä siitä
eroon, mutta miehiä joka pulella, ei saanut tilaisuutta sitä poistaa. Minusta niskottelu olisi
ollut järjetötä. Kun hän talosta kerran lähti kehoituksella.
Vasta tämän selvityksen jälkeen naiset lähtivät kuljettamaan Haaralaa esikuntaan. Joten
hän Tiesi asian kaikkein selvimmin.
Kun asia nyt sai hiukan lieventävän selvityksen, lähdin vangin ja häntä kuljettavien naisten
kanssa yhdessä maantielle asti, siitä yksin jatkamaan matkaa yli maantien, etsimään
sopivaa lijojen sijoitus paikkoja.
Yllä kerrotusta tapauksesta sain Hollolan kihlakunnan tuomioistuimessa elinkautisen
tumion ja menettämään kansalais luottamukseni ainiaaksi.
Tarkempi selostus tästä Oikeus ilveilystä myöhemmin, osassa syyte juttu. [Yksityisten
henkilöiden suojan vuoksi osa luettavissa arkistossa]
Aamulla siirsimme taistelu linjamme, ,kaupungin puoleiseen rinteeseen, joten meille
avautui näkö-ala kaupunkiin päin, jossa vihollinen liikehti.
Siinä mäen reunassa pidättelimme saksalaisia 8 vuorokautta. Senjälkeen saimme siirron
ja määräyksen vallata Hennalan kasarmi. Ensimmäiset rakennukset olivat helpompia.
Mutta sitte alkoi vastus kaventua. Siinä seulottiin edestakaisin, lopulta saksalaiset
vetäytyivät ulos, metsän reunaan. Siinä ne jatkuvasti vähensivät meidän lukumääräämme,
sekä kaatuneina että haavoittuneina. 28 – 4:ttä. saksalaisen kuula osui vasemman jalan
nilkka jäsenestäni lävitse ja minusta tuli rampa.
Yhden yön ehdin maata sairaalaksi järjestetyssä talossa, Okeroisissa. Sitten siirrettiin
sairaat noin 5 – 6 km. kauemmaksi, taistelu-linjoilta. Meitä siotettiin kolme miestä ja yksi
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naishaavoittunut pieneen kamari huoneeseen. Mökin omistajan perhe asui vähän
isommassa tuvassa. En tiedä heidän mielipiteistään, mutta meille he olivat erittäin
ystävällisiä.
Yöllä jauhoin päässäni tilannetta ja tulin siihen johto-päätökseen, että meidän taistelumme
luhistuu.
Lähetin viestin ratsujoukon päällikölle ja kehoitin heitä järjestämään tänään, kaikille
naisille, naisten vaatteet. Oli 30-4:ttä. Iltaan mennessä oli kaikilla naisilla sopivat puvut.
Kaksi nais-sotilasta ei pukenut naisten pukua ylleen. Seuraavana päivänä punaiset
luopuivat taistelusta.
Näistä kahdesta naisesta ei saatu koskaan muuta tietoa, kun se, että kaksi saksalaista
ratsua oli nostaneet heidät hevostensa selkään ja ajaneet pois.
10
Olin jonkun verran lukenut, sekä sota, että vallankumous historiaa. Kun katselin näitä
aseellisia joukkoja, arvioin ne useammaksi kymmeneksi tuhanneksi. Kuvittelin että ne
olisivat helposti vallanneet Lahden, tai sitten ohittaneet sen.
Kuvittelin hyvin surkeaksi ratkaisuksi antautumisen. Kun keskustelin siitä
punakaarttilaisten kanssa. Heille oli kylvetty selsellainen käsitys: Että heitetään kiväärit
metsään, niin päästään kotiin. He pitivä minun puheitani provokaattorisina. Koitin selittää
heille, monet meistä pääsevät kotiin, mutta ei omaisten luokse, kuten te luulette.
Muutamien ryhmien taholta olin vähältä tulla mukiloitavaksi, mutta aina oli sentään joku
oman kaartin poikiakin lähellä, joihin minä panin turvani.
Olin lukenut jostain Marxin lausuneen: Että porvari on raain peto silloin, kun sen kukkaroon
koskee. Minulla ei ollut kokemusta vielä silloin. Siksi en osannut sitä kuvitella niin raa-aksi,
joka se todellisuudessa osoittautui olevaksi.
Kun oman arvioni mukaan ajattelen tätä taistelusta luopumista arvioin, löydän siinä
moniakin sellaisia syitä, jotka varmasti siihen vaikuttivat.
Ne joukot, jotka eivät väistyneet, kovienkaan hyökkäysten edesstä, saivat aina olla
etulinjoilla. Jos esikunta epäili jossain olevan hyökkäys tulossa, ei sitä vahvistettu
vereksillä voimilla, vaan sinne siirrettiin sellainen joukko, joka varmasti pani vastaan.
Tällaiset joukot uuvutettiin, kun järjen mukaan ne olisi pitänyt säilyttää tarpeellisella levolla
ja ravinnolla voimakkaassa kunnossa.
Yksi syy oli siinä, että meillä huolto oli aivan sattuman varassa. Ammukset täytyi aina
hakea itse. Jos ruuan kuljetus oli vaaralliseen paikkaan kuljetettava, se jäi tulemetta.
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Ne joukot jotka eivät lähteneet karkuun, vaan odottivat esikunnan määräystä, saivat jäädä
mottiin, kuten me jäimme kolme kertaa.
Kaikkein ratkaisevimpana syynä pidän sitä, että salamurhaaja metsästä ampumalla
luodilla osui tappamaan pohjoisen rintaman ylipäällikön Tukmanin. Hän oli ainoa
sotilashenkilö joukossamme, Joukossamme hänellä oli suuri arvovalta ja olen vakuutettu
siitä, että hän olisi sitä myös käyttänyt.
Se kotiin pääsy toive tuntui minusta ihan siltä, että se oli joukkoihimme vihollisen kylvämä.
Saarretusta Tampereen kaupungista pääsi vielä muutamia tovereita luikertelemaan
karkuun, he tiesivät kertoa: . Että joukot, ilman mitään lajittelua komennettiin riviin ja siitä
otettiin joka kymmenes, eikä sitä edes salattu, että ne ilman tutkimista viedään
ammuttavaksi, Koska meidän alueelle, jossa me olimme ja liikuimme, tuli heti tieto näistä
teurastuksista. Olisi sen pitänyt levitä muillekin alueille.
Vallankumous historian ja taistelujen aikana saamiemme kokemusten perusteella osasin
arvioida mikä meitä odottaa. Mutta se, että tällaista aseettomien teurastusta olisi saanut
jatkua kolmen kuukauden ajan, se oli minulle yllätys. Myöskin se, että meidän
”LAINKUULIAISET HALLITUSVIRANOMAISET” vapauttivat nämä teurastajat täydellisesti,
kaikesta edesvastuusta. Niille hirmuisemmille annettiin vielä kultaisia kantasormuksia,
palkinnoksi suuriarvoisesta suorituksesta.
11
Vapunpäivä v. 1918
Edellisenä yönä olivat Maarian kaartin joukot, Hennalan kasarmin ja hevos-kilpa radan
osalla lakanneet taistelusta. Koska ei saatu uusia joukkoja tilalle, katsoivat he taistelun
toivottomaksi.
Vapunpäivän aamuulla tuli edellä mainittuun pieneen mökkiin eräs saksalainen välskäri.
Kun hän näki haavoittuneet hän tarjoutui hoitamaan haavojamme. Sanoin suoraan, etten
minä tuommoisen perkeleen anna käsitellä jalkaani. Siellä oli eräs vieras sattumalta, joka
osasi ruotsia ja yritti olla siinä sitte tulkkina. Kun saksalainen tiedusteli mitä minä sanoin,
oli tulkki vähän ymmällä. Käskin hänen selittää suoraan, niin hyvin kun osaat.
Välskäri alkoi selittää että kyllä hän hyvin laittaa, vaikka onkin vihollinen. Minä annoin
laittaa jalkani ensin, toiset sitte myös. Kun tuli sen naisen vuoro, alkoi välskäri tiukata
kovasti; Onko sillä ollut kivääri. Kun hänelle vakuutettiin, että se on sanitääri, Hän suostui
hoitamaan myös sen haavan.
Saksalainen antoi samalla myös meille määräyksen lähteä Lahteen.

Emil Suominen: Elämän piikkitynnyrissä, 22.11.1971. SKS KIA Aulikki Oksasen arkisto,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto. Puhtaaksikirjoitus. CC-BY SA.

Minun nilkassani oli joku luun –riista jäänyt pois paikalta, se oli jo ottanut hiukan kiinni,
Välskäri tönäsi sen irki, sovitti oikealle poikalle, puristi sitä kämmen pohjiensa välissä
jongin aikaa ja otti vähän paremmat lastat laukustaan , täytti lastat nilkan mukaiseksi ja
sitoi verrattai tiukkaan kiinni. Se murtava tunne, joka siinä oli koko ajan kolottanut, oli
häipynyt.
Nyt sattui vielä niin, että veljeni oli saanut tiedon olinpaikastani ja tuli katsomaan, Pyysin
hänen tekemään minulle kainalo sauvat aidan seipäästä. Ne olivat tärkeät, että pääsin itse
liikkumaan.
Minulla oli taskussani Kansanvaltuuskunnan määräys mennä joukkoineni Viipuriin. Täydet
valtuudet tarvittavista toimenpiteistä. Ylipäällikön titteli papereissa, Päänsilitystä, Maarian
patalioonan taisteluista.
Määräyksen perusteluissa sota-salaisuuksia. Koko pataljoonan nimiluettelo ja tehtävät.
Ei kukaan osaa arvioita, kuinka paljon se paperinippu minun taskussani painoi.
Joka puolella tuntemattomia ihmisiä, Ei voinut ajatellakkaan polttamista. Otin sauvat ja
läksin käymälään, siellä oli pitävä sementistä valettu allas. Hain ulkopuolelta kepin ja
painelin ne paperit kaikki yksitellen sinne liejuun. Kun palasin sieltä takaisin, sanoin että
nyt voimme lähteä vaikkapa Lahteen.
Olimme jo vähän pihalla matkavalmistuksissa kun samainen välskäri tuli uudestaan ja oli
vähän pahana, kun ei jo oltu menty aikaisemmin. Selitin, ettei oltu saatu aikasemmin
tarpeeksi paljon hevosia. Selitys riitti hänelle.
Minun perheeni oli, Valkoisten kostoa peläten, lähtenyt muitten mukana pakomatkalle.
Heitä oli vaimon lisäksi 4 lasta. Nuorin poika 3 vuotias ja vanhin tyttö 9 vuotias. He saivat
Lahdessa tietää että olin haavoittunut ja tulivat katsommaan. Sen jälkeen he olivat koko
ajan minun mukanani.
Lähtiessä asetimme vaimon ja tytöt, ajomihen lisäksi , samoille rattaille ja minä ja pojat
toisille.
Tie oli täynnä pakolaisia, kulkua hidasti vielä se, että saksalaiset sotilaat koko matkan
tarkastivat, jos oli jotain heille kelpaavaa. Rahat, kellot, sormukset, saappaat ja mikä
vähänkin oli jonkun arvoista, otettiin pois. Jos vähänkin pani vastaan, niin heti oikaistiin
kivääri päivän uhkaavasti. Minulla säilyi saappaat kun toinen jalka oli lastoissa ja toinen
saapas oli heinien alla, pokien istuessa niitten päällä.
Oli jo pimeä kun saavuimme Lahteen. Vähän ennen kaupunkia, huomasimme että se
hevonen, jossa vaimo ja lapset olivat, oli hävinnyt meidän peräpuoleltamme. Saimme
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kuulla, että ainoastaan haavoittuneet ovat päässeet eteenpäin, toiset on kaikki pidätetty
Fellmannin kentälle. Ajomiehen etsiskelyistä huolimatta en saanut enää yhteyttä vaimooni.
12
Välähdyksiä rintaman takana.
Kun saavuimme Suoden-niemelle, Meidät majoitettiin Saksan taloon, jossa myös majaili
paikallis esikunta.
Kun meille saapui Maariasta lisää toinen komppania, saimme määräyksen muuttaa
joukkomme toiseen taloon. Kun menin sinne tutustumaan tilanteeseen, humasin ettei
sinne sovi mjoittaa kun 50 miestä. Minä havaitsin siellä erään naisen, jonka arvioin
sairaanhoitajaksi ja kysyin: Onko talossa sairaita? Kätilö selitti, että emäntä on
lapsivuoteessa. Pyysin hänen kysymään emännältä, jos saan tulla puhuttelemaan häntä?
Sain kätilöltä sellaisen vastauksen, josta ei tiennyt oliko myönteinen, vai kielteinen.
Menin kuitengin olohuoneeseen, jossa emäntä lepäsi. Tarjosin käteni, pyysin anteeksi,
että on tullut taloon kutsumattomia vierita. Edessäni oli kunis näky: Nuori kaunis äiti ja
vasta tullut uusi taimi ja vastassa tällainen maailma. Hän antoi kätensä kuitenkin, vaikka
vastahakoisesti. Kyselin, kuinka vanha vauva on? Johon hän vastasi 2 viikkoa. Kyselin,
onko jotain epä normaalia, kun hän on vielä vuoteessa. Hän vastasi jo vähän niin kuin
helpommin: ”Kun ei yhtään yötä ole saanut nukkua, kun on aina ollut kauhea meteli yöt,
päivät.
Minä selitin hänelle, kun teidän miehenne nyt on Porissa vangittuna, te olette nyt, sekä
isäntä että emäntä.
Lupasin tehdä kaiken, minkä voin, sen metelin korjaamiseksi. Meidän ylipäällikkömme oli
jo komentanut molemmat komppaniat riviin. Menin sisälle ja selitin, että se määräys on
aivan järjetön. Mutta esikunta oli sitä mieltä, että sullokaa sinne vaan, ei se ole mitään
väliä. Kun selitin, että aivan lähellä on siinä talo, jossa on uusi iso päärakennus, minusta
siellä ehkä on enempi tilaa. Minulle vastattiin: Se on päätetty, että ne mjoitetaan, sinne.
Marssimme Pois, mutta jätin joukon siihen tielle, molempien talojen väliin ja menimme
muutamien päälliköitten kanssa naapuriin.
Pitkä vanha rakennus oli aivan tyhjä. kun pyysimme avaimia isännältä hän kieltäytyi
antamasta ja sanoi: ”Ne muurit on kaikki rikki, ei niitä voi lämmittää. Selitin hänelle, että
meillä on muurareita ja maalareita, kyllä ne korjataan.
Isäntä oli soittanut esikuntaan ja minä sain kutsun puhelimeen. Meidän ylipäällikkö antoi
oikein sotapäällikön tyyliin määräyksen: ”Te majoitutte sinne, mihin esikunta määrää.”
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Käskin heidän miettiä asiaa vähän tarkemmin. Minulla on yli 200 miestä, jotka ovat samaa
mieltä kanssani. Teillä on 8 miestä siellä ja aivan älytön määräys, joka on mahdoton
toteuttaa. Me järjestämme siihen ensin mainittuun taloon 50 miestä ja santääri osaston, se
tulee niistä ihan täyteen, naapuriin mahtuu loput ja sillä siisti.
Sovimme miesten kanssa, että vahdin vaihto suoritetaan mahdollisimman hiljaa, ovia
paukuttelematta.
Kun sitte tarkasettiin sen naapurin vanhan rakennuksen kaikki muurit ja huoneet, ne olivat
kaikki täydessä kunnossa. Seuraavan aamupäivänä menin tapaamaan emäntää sinne
ensimmäiseen taloon. hän oli jo vaatteet yllä ja aivan kuin eri-ihminen. Kyselin, onko
vieraitten olo talossa, häirinnyt paljon nukkumista. Hän sanoi nukkuneensa jo aikaisin
illalla ja kokoyön kuin porsas. Pyysin hänen sanomaan jos jotkin epämillyttävää tapahtuu,
kun minulla on nyt kahdessa talossa miehiä. En ole aina paikalla. Minä toivon että ette
pelkää minua. Hän vaan sanoi että kyllä on joukoilla eroa.
Viivyimme niissä taloissa vähän yli kaksi viikkoa, kävin aina joka päivä hänen puheillaan ja
kyselin, jos on jotai sellaista sattunut, joka ei emäntää oikein miellytä. Jos olisi, uskaltaisiko
hän minulle ilmoittaa, jos sellaista sattuisi. Hän sanoi: ”Ettei osaa minua pelätä”
Minusta itsestäni tuntui, että meidän välimme olivat oikein lämpimät. Sain sen käsityksen,
että se oli pelkkä masennustila, muuten ei voi niin äkkinäistä pranemistä ymmärtää.
Kun eräänä päivänä menintaas tapani mukaan häntä tervehtimään, sanoin hänelle, että
nyt täytyy sitte sanoa kaikki mitä sydämessä liikkuu, me saimme määräyksen siirrosta.
Hän suorastaan järkyttyi, eikä edes koittanut sitä salata. Hän ilmoitti olevansa hyvin
tyytyväinen meidän käyttäytymiseemme. Kun ojensin käteni ja lausuin kiitokseni siitä, että
olemme tulleet näinkin hyvin toimeen keskenämme ja hän on tervehtynyt oikein
huomattavasti sinä aikana. Emännän poskilta herahtivat suuret kyynel-karpalot. Huomasin,
että hän olisi ne mielellään estänyt, mutta ei voinut. Kysyin: Mistä johtuu että tämä
tapaaminen on näin paljon pehmeämpi, kuin ensi tapaamisemme. Niin, kun ei yhtään
tiedä, millainen sakki taas tulee tilalle. Sanoi emäntä.
Molempien ääni sortui, katseet viipyivät silmissä, kädet käsissä, sitte sanaton lähtö. Kaksi
vihollista olivat eronneet.
Eräs tapaus ollessamme Mikkolan talossa, lähellä Suodenniemen kirkkoa.
Olimme samassa talossa kolme eri kertaa. Esikunnalla oli tapana heitellä meitä aina
senjälkeen, missä valkoisten paine olisuurin. Taloa hoiti 2 sisarusta ja 2 veljeä oli
valkoisten puolella, meitä vastaan taistelemassa.

Emil Suominen: Elämän piikkitynnyrissä, 22.11.1971. SKS KIA Aulikki Oksasen arkisto,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto. Puhtaaksikirjoitus. CC-BY SA.

Tulimme oikein hyvin toimeen sisarusten kanssa. heillä oli noin 10 lehmää ja me joimme
sen maidon, mikä heiltä jouti myyntiin. Joku aina oli heille apuna, kun näytti tarpeelliselta.
Eräänä päivänä tytöt sanoivat:” Huomenna saatte vielä maitoa, mutta sitte ei enää tiedä.
Navetan vinnillä ei ole enää, kuin vähän peluja. Kyselimme, eikö heillä ole missään latoja.
Tytöt hymyilivät ja näyttivät suuri kokoista heinä latoa, meidän taistelulinjojemme välissä,
likempänä valkoiste, kuin meidän linjojamme. Me kehoitimme heitä soittamaan veljille, että
he tuovat tänne heiniä, me päästämme heidät ihan ehjänä takaisin. Tytöt vain nauroivat.
Olin jauhanut suunnitelmaa koko päivän. Valkoisten liikehtiminen alkoi tavallisesti vasta
klo. 4 aamulla. Yö sattui olemaan pilvinen ja me aloimme valmistelut klo. 11.
Ehdotin joukolle että pantaisiin kaksi plutonaa miehiä suojaamaan yllätyksiltä heinä
kuormia. Haetaan 2 valkoista hevosta, kahdet rehu häkit ja lähdetään koittamaan, miten
onnistumme.
Kun ensi kerta onnistui erinomaisen hyvin, lähdettiin heti uudestaan ja aamulla oli navetan
vintti niin täynnä heiniä, että tytöt eivät aamulla meinanet mahtua ollenkaan, kun he
menivät peluja raapimaan.
Aamulla tuli meille kova tilin teko, mistä me olemme olleet heiniä varastamassa.
Vakuutimme että jos he eilen puhuivat totta, että tuo lato on heidän, niin nuo heinät ovat
heidän omiaan. Lopulta he uskoivat, että heidän vintillään on heidän omia heiniä.
Meillä oli yksimielisesti sovittu, että käyttäydymme niin,
vastenmielisyyttä emmekä pelkoa. Tätä ohjetta myös noudatettiin.

että

emme

aiheuta

Pari tapausta helmikuussa.
Helmikuun alkupuolella saimme määräyksen lähteä Kiikoisiin, hakemaan elintarpeita. Sain
mukaani 25 miestä, lisäksi vielä paikallisen oppaan. Oppamme oli harvinaisen roteva
mies. Olimme jo kai Kiikoisten alueella, kun vastaamme tuli mies, hevos-kuormineen.
Oppamme ajoi edellä jakohtasi ajurin ensimmäisenä. Hän Hyökkäsi miehen kimppuun, veti
alas myllykuorman päältä ja alkoi-Lyödä päin silmiä vuoroin molemmilla käsillä. Olin melko
lähellä ja keskeytin heti pahoin pitelyn. Oppaamme selitti että se on lahtari. Minä selitin
että hän on vaan oppaanamme, lopusta huolehdimme me. Minulla oli koko joukko
puolellani ja hän sai tyytyä siihen.
Keskustellessani tämän ajurin kanssa selvisi, hänen oman kertomuksensa jälkeen, ettei
hän ole punainen mielipiteiltään, on pienen palstan omistaja, 4 lapsen isä. Hänelle on
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jätetty hevonen, siksi, että hän on aivan avuton ilman hevosta toimeen tulemaan. Hän
elättää sillä perheensä.
Kun epäilin että me voimme tarvita lisää hevosia, kysyin jos hän suostuu lainaamaan
meille hevosen, kun hän saa jauhokurmansa kotiin, hän epäröi vähän. Minä vakuutin etä
se tulee takaisiin heti, kun saamme tavarat Suodenniemelle. Lopulta hän suostui.
Ensimmäinen kauppa oli pieni yksityis kauppa, Ostimme sieltä tupakkaa, paljon muuta
siellä ei ollutkaan. Kun kirjoitin kauppiaalle kuitin ja annoinsen hänelle, hän vaati rahaa.
Selitin, että hän saa rahat tällä kuitilla. Hän tuli vielä perässämme ulos, karjui minkä jaksoi:
varkaiksi, roitoiksi ym. Joukossa jo muutamat tuppasivat kuumenemaan.
Paikallisessa Osuuskaupassa teimme suuren kaupan, se sujui kuitenkin aivan
rauhallisesti. Ostimme taloista suuriakin leipämääriä, voita meijeristä y.m.
Elintarvikkeita etsiessään, löysivät eräät toverit 2:si nuorukaista eräästä talosta. Toinen oli
Suodenniemeltä, aivan esikunnan naapurista. Sejuuri kiinnitti poikien huomiota ja hän vielä
tunnusti että on piilossa ja on trokanut aseita valkosille.
Otimme ne molemmat pojat mukaamme, mutta selitimme, että elleivät he ole muuta pahaa
tehneet, ei heidän tarvitse mitään pelätä.
Kun kuormat tuli täyteen ja haimme sen lisä-hevosen palasimme takaisin Suodenniemelle.
Menin esikuntaan, tekemään tiliä matkastani, Jätin luettelon tavaran määristä, hinnoista ja
paikoista, keneltä tavarat oli ostettu. Selostin poikien antaman kertomuksen ja esitin, että
esikunta kuulustelisi pojat heti, minun läsnä ollessani, ja sain luvan viedä, naapuritalon
pojan vanhempiensa luokse ja isälle kutsun saapua huomen aamulla esikuntaan klo: 9:n.
Samalla tein ehdotuksen; että tämä Kiikoisiin menevä poika saisi viedä sen lainaamani
hevosen takaisin, koska hän pääsee samalla melko lähelle kotiaan. Mutta nyt oli esikunta
aivan yksimielinen: että hevonen jää tänne. Olin lähtiessäni saanut lapun toimia täysin
valtuuksin. Sanoin, että lupasin toimittaa hevosen heti takaisin ja minulla on se lappu vielä
tässä, se oli kädessäni. Poika lähti ilo mielin. Minä sanoin: että kai minä nyt olen tehtäväni
surittanut ja olen vapaa tästä tehtävästä. Sanottiin: kyllä, minä annoin lapun pois ja läksin.

Parin viikon kuluttua, sain taas määräyksen lähteä samoille seuduille hakemaan
elintarpeita. Tuntui siltä kun olisimme saapuneet aivan erilaisten ihmisten joukkoon. Kaikki
hymyilivät ja olivat erittäin ystävällisiä. Myöskin se pikkukauppias, joka edellisellä kerralla
karjui meitä rosvoiksi ja ryöväreiksi, oli saanut maksun tavarastaan, seisoi ulkona ja
huuteli: ”Meillä on taas tupakkaa, tulkaa ostamaan vaan. Menin aivan lähelle ja sanoin:
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”Muistatteko ollenkaan, kuinka hävyttömästi te haukuitte ja kiljuitte viimekerralla”. Te
olisitte voineet menettää hengenne, sellaisesta käyttäytymisestä. Me emme osta teiltä
ikinä mitään”.
Osuuskaupasta ostimme taas paljon tavaraa mm.1900: mk. arvosta pohjanahkaa ym.
Sinne oli myös Kiikoisten poliisi sonnustautunut. Esitti itsensä Kiikan O.S. haaraliikkeen
hoitjaksi. Kehoitti meitä tulemaan sinnekin ostoksille.
Kun tiedustelimme asukkailta voi-tilannetta, saimme eräältä Ukolta vihjeen; hän oli kerran
nähnyt sellaisen kuorman ajettavan erästä metsä tietä, metsäänpäin ja epäili siinä olevan
voita.
Hän neuvoi meille tien ja minä menin meijeriin. Tiedustelin johtajalta; paljonko meijerissä
on voita? Hän vastasi:”37 kiloa.” Se oli kaikki ½ kilon paketeissa ja johtaja sanoi sen
olevan PAIkallisia asukkaita varten, jätin sen sinne. Sitte kysyin: Kuinka paljon on ulkovarastoissa? Katsoin häntä vakavasti silmiin ja sanoin: ”älkää nyt valehdelko, se voi olla
vaarallista. ”Johtaja oli hetken hyvin epäröivän näköinen, mutta sanoin kuitengin:”250
kiloa.” Kysyin: missä se on? Johtaja selitti sen tienhaaran ja se sopi hyvin yhteen meidän
saamiemme vihjeisiin. Voi löytyi parin kilometrin päästä, pinestä, yksinäisestä
metsätöllistä.
Kirjoitin kuitin: 250 kiloa (salattua) voita.
Saimme myös sieltä jonkun määrän juustoa, ne saimme sieltä meijeristä, joten ei siinä
ollut mitään muistuttamista.
Meidän ”rahaministerimme” jättivät mainitun voin maksamatta, koska eduskunta oli laatinut
lain, jolla salatut elitarpeet katsottiin menetetyksi. Minua syytettiin ryöstöstä poliisien
kuulustelussa. Selitin: etten minä ollut sitä lakia laatimassa.
13
Punakaartia on usein syytetty siitä, että ne olisivat ottaneet väkisin miehiä punakaartiin,
minua syytettiin, vieläpä tuomioistuimessa siitä, että olisin ”Hätäaputyö-lautakunnan
puheenjohtajana ollut päättämässä”; että määrätyt ikärajat määrätään punakaartiin.
Minun tuntemukseni ulottuu suppealle alueelle. Mutta en tunne ainoatakaan tapausta,
väkisin otosta.
Voin kertoa päin vastaisen tapauksen, jonka suoritin itse Suoden-niemellä . Ollessani jo
komppanian päällikkönä, tuli minulle ilmoitus, että siellä on 2:si. sellaista miestä, jotka
pelkäävät niin paljon, etteivät tulituksen aikana nosta päätään kiven takaa, eivätkä tee
mitään. se voi pian tarttua toisiingin.
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Seuraavana päivänä annoin heille kirjeen ja käskuin lähteä lomalle, viette tämän kirjeen
T.Y.Tarmossa majailevaan esikuntaan, siellä selviää sitten loput.
Kun nämä 2:si kaveria sitte menivät kotipuolen Esikuntaan, seisoi Tarmon portilla
punakaartilainen ja kysyi kaartin korttia, sanoi toinen: ”Perkele, me tulemme rintamalta,
emme tommoselle mitään korttia näytä. Menivät rehvakkaasti sisälle ja se leuhkempi antoi
kirjeen Esikunta päällikölle. Päällikkö luki kirjeen ja sanoi sitte miehille: ”Antakaa kiväärit
sitte pois. mitä saatanaa sinä nyt meinaat. Täällä on Suomisen määräys ja antoi kirjeen
heidän luettavakseen. Ryhti lerpahti ja ilme muuttui.
Kirjeensisältö oli seuraava: ”Ottakaa aseet pois ja kehoittakaa menemään kotiin, eivät ole
mitään punakaartilaisia. Ei kannata panna mihinkään tehtävään kotipaikallekaan.
Tämä menettelyni johtui myös osaksi siitä, että jo marraskuussa, jouduin erään pienen,
äkkiä kerätyn joukon johtajana menemään Loimaalle. Valkoiset olivat liikehtineet sinne
päin ja loimaalaiset olivat pyytäneet apua Turusta.
Lähdimme tavoittamaan valkoisia, mutta aina ne olivat lähteneet, kun me saavuimme
paikkakunnalle. Jouduimme yöpymään Tarvasjoella. Meillä olivat kaikki puhelimet auki ja
kuuntelimme valkoisten suunnitelmiä. Turkuun olimme myös yhteydessä.
Meillä oli erittäin kehno aseistus ja Turusta tuli illalla 9 aikaan , pienellä kuorma-autolla
10:n kivääreillä arustettua miestä. Toinen näistä kotiin lähetetyistä miehistä, oli näitten
joukossa. Ulkovahdit tapasivat erään miehen maantiellä. Hän ei tahtonut selittää, mistä
hän tulee, tai mihin menee. Me veimme hänet taloon ja kehoitettiin hän menemään yliseen
sänkyyn maata. Samalla huomautettiin, ettei hän saa mennä yksin ulos, jos tulee asiaa.
Minä liikuin paljon ulkona. Kun eräältä käynniltäni, tulin sisälle, istui toinen näistä kotiin
lähetetyistä miehistä, Ville penkillä tuvan toisella puolella, kivääri piippu suunnattuna
ylisänkyyn, kohti pidätettyä ja uhitteli laukaista. Lausuin ajatukseni hyvin terävästi: että
aseettomia ihmisiä ei kiduteta henkisesti, eikä ruumiillisesti. Eikä myöskään ammuta.
Olisin voinut kyllä heille järjestää rintamallakin jotain toimintaa, mutta muistin tämän, edellä
kertomani tapauksen aina kun hänet näin, siksi lähetin heidät kotiin. Se ryhdisti vähän
koko joukkoa.
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Antautumisen seuraukset.
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Oli jo täysi pimeys, kun Vappu iltana saavuimme Lahden työväen talolle. Kaikki huoneen
lattiat olivat niin täynnä haavoittuneita, ettei missään ollut edes jalan tilaa. Eteisessä oli
eräs ovi nurkka vielä sellainen, että minä ja pojat juuri saimme sullotuksi itsemme.
Yrityksistä huolimatta, en saanut minkään laista yhteyttä mihinkään. Olisin halunnut saada
pojat , äidin ja siskojen kanssa yhteen, kun omasta kohtalostani en tiennyt mitään. Uskoin
heidän ainakin pääsevän pikemmin kotiin.
Olimme siellä melkein viikon, eikä meitä tullut kukaan katsomaan, Jokunen kivääri mies
piti huolta siitä ettei päässyt kukaan karkaamaan.
Joukossa oli jo vakava ajatus: että ne antavat olla täällä, niinkauan kuin vanhat rasvat
kestää. Minä olin piiloittanut ne vähäiset rahani, jotka minulla oli. Olimme jo olleet
muutaman viikon ilman tiliä, meidän raha.ministerimme olivat kai menneet jo
Neuvostoliiton puolelle. Samassa eteisessä oli eräs jo vähän ikämies, jolla oli useampi
kova ja paksu ruvis leipä pussissa. Sain siltä ostaa vähän leipää pojille.
Noin viikon kuluttua ilmestyi soppa saavi ja pieni leipä erä kämppäämme. Soppa oli
keitetty Vikkerästä, palkoineen päivineen.
Se oli kitkerää syötävää, mutta kun väliaika oli jo pitkä, eikä tiennyt , koska on seuraava
ateria, niin useammat sen söivät. Poikani oksensivat heti ensimmäisen lusikallisen
takaisin.
Leipä pala oli pari senttiä leveämmästä päästä ja terävä pienemmästä päästä. Annoimme
kaikki kolme kiilaa vanhalle papalle ja saimme puolikkaan paksua leipää tilalle. Minulle jäi
kolme annosta soppaa. Siitä oli jo varaa erotella suuremmat kuoret pois.
Sen ukon varastosta oli meidän poikien pelastus, sen ikäset lapset kuihtuvat nopeasti.
Jonkun päivän kuluttua meidät siirrettiin kansakoululle. Satuin siellä eräänä päivänä
näkemään ikkunasta kaksi naista, pelastus armeian vormussa. Kompuroin äkkiä kainalo
sauvoineni pihalle. Selitin tilanteen lasteni kohdalta ja kysyin jos he saavat vapaasti liikkua
leireillä, johon he vastasivat myötävästi.
Selitin heille, että luulisin Hennalan leirillä olevan minun kotipaikkakuntani asukkaita. Jos
he olisivat niin ystävällisiä ja ottaisivat selvää, jos sieltä pääsee pian joku pois niistä
pakolaisista ja ottaisi minulta kaksi poikaa mukaansa. He lupasivat tehdä parhaansa. Vielä
pyysin heitä ostamaan kolme vuotiaalle jonkinlaiset henkseli housut, vaikka ei lähtökään
järjestyisi, minulla on vielä sen verran rahaa että saan ne maksetuksi.
Parin päivän kuluttua kaverit tiedottivat, että sinua kysytään tuolla ulkona. Kun menin ulos,
juoksivat pojat mukana. Samat tädit olivat pihalla. Heillä oli tidossa eräs rouva,
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lähinaapurista, joka pääsee lähtemään kotiin huomen aamulla. Pojat pitäisi viedä tänään
sinne, jos minä uskon ne hänen haltuunsa. Hänellä oli myös housut nuoremmalle. Selitin
pojille että he pääsevät ”Sulosen” tätin tykö ja humenna sitte kotiin. Kun hosut vedettiin
jalkaan, niin livisti kolmi-vuotias ulos portista ja kääntyi vielä oikeaan suuntaan. HUUsin
heidät takaisin ja selitin ettei he saa erota näistä tädeistä, nämä vievät teidät sinne,
muuten te eksytte.
Sanoin heille kiitokseni ja myös sen, Että he ovat selvittäneet suurimman tuskan, mitä
minulla nyt on.
Vaikka joka yö vietiin tovereita, eivätkä ne enää palanneet, ei se enää ollut niin painava,
vaikka ei koskaan tinnytkään, milloin on oma vuoro.
Jonkun ajan kuluttua tilanne muuttui sellaiseksi, että sairaalasta ei saanut vankia viedä
pois, jos ei se vapa-ehtoisesti lähtenyt. Valitettavasti monet vielä uskoivat lupauksiin,
”kotiin” pääsemisestä, melkein poikkeuksetta, heidän matkansa päättyi Mustan-kallion
mäkeen,
Minä olin koko ajan hoitanut itse haavani, mutta kesäkuun alku puolella tuli määräys, että
kaikki on tuotava tarkastukseen. Minäkin sain määräyksen, Kun lääkäri sitte tarkasti
haavaani, hän sanoi: ”Se on hyvän näköinen, kuka sitä on hoitanut. Vastasin: että minä
itse.
Olin käyttänyt pääasiassa vesi-käärettä. Nyt tämä lääkäri kasti puuvilla-tukon, pullosta
kaatamallaan nesteellä ja pajnoi sellaisen tukon kumpaankin reiänpäälle. huomasin heti,
että se liimasi reiät kiinni.
Kolmen pävän kuluttua, kun menin määräyksen mukaan näyttämään, sanoi lääkäei: Ooho
! Se oli koko nilkka, kuin muodoton möhkäle.
Huomautin siitä, että olin hoitanut itse sitä toista kuukautta, te myönsitte, että se on hyvän
näköinen. Te käsittelitte sitä yhden ainoan kerran ja nyt se on tuollainen. Lääkäri löi
nyrkkiä pöytään ja sanoi: ”Minä teen teille mitä minä tahdon”
Sanoin:”Te voitte toimittaa minut vaikka mäkeen, mutta tuskin tämän haavan takia, laittaa
pukonttina elämään.
Näin joka päivä ympärilläni lievästi haavoittuneita, joitten haavat märkivät ja pahenivat. olin
päättänyt kuolla mieluummin ampumalla, kuin mätänemällä. Kun nyt tuli ilmoitus lääkärille
menosta, otin sauvat ja menin pihalle. Toverit peloittelivat minua, että ne voi viedä
mäkeen. Kului muutama päivä ilman mitään erikoista. Eräänä päivänä minulle ilmoitettiin,
että nimeni on Hennalaan siirrettävien listalla. Kun sitten nimi-huudon perusteella menin
pihalle, pienen myttyni ja sauvojeni kanssa. Tultiin minua puhuttelemaan ja kysyttiin: ”Enkä
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voi kävellä ilman kainalosauvoja? Sanoin: ”En”. Jonkun ajan kuluttua minut huudettiin pois
rivistä, ja käskettiin sisään. Viikon kuluttua sain rivi-kutsun uudelleen, oli meneillään
kesäkuun loppu puoli.
Pari pävää ennen olin luovuttanut pois, kainalo-sauvani. Tapaus oli seuraava:. Muutama
yö ennen muuttoani, tuli 3 suojeluskuntalaista sairas-osastollemme vähä ennen klo. 10:tä.
he kehoittivat erästä nuorukaista lähtemään mukaansa, luvaten viedä hänet kotiin, kuten
tavallista.—Hän oli jalka-invaliidi, eikä voinut kävellä. hän pyysi minulta kainalo-sauvoja.
Sanoin hänelle suoraan, niitten hakioitten kuullen:”Älä lähde, sinun matkasi päättyy
jonnekin Mustan-kallion metsään, enkä halua ottaa tunnolleni, osallisuutta siihen. Kun hän
pyytämällä, suorastaan rukoili, laskin sauvani sänkyn päälle ja sanoin: ”Panen ne tuohon,
enkä estä sinua niitä ottamasta, mutta toivon, -että et niitä ota.”
Luultavasti sakin kiho, näistä kolmesta, hyökkäsi hyvin uhkaavasti minun eteeni ja
huusi:”Mitä te soitatte suutanne”. Sanoin vieläkin:”Kyllä ne täällä tiedetään, yölliset
kotimatkat.
Jo seuraavana päivänä saimme tietää, että kainalo sauvojenkin varassa kulkeva
nuorukainen oli viety ammuttavaksi.
Minua vaivaa tämä aina. Olisiko minun pitänyt väkivaltaisesti estää tämä teurastus, ottaa
tämän nuorukaisen viha päälleni. Kuitenkin se hiukan lohduttaa, etten niitä suorastaan
antanut hänelle.
Vaikka tapaus oli joka pävänen ilmiö, en saanut sitä hyväuskoista nuorukaista pois
mielestäni. Se hänen lähtö hymynsä seurasi minua pitkän aikaa.
Nyt olen jo vapautunut tästä yhden nuorukaise tapauksesta, kun katselen ympärilleni, ja
näen moni-tuhansien työ läis-jokkojen suloisesti hymyilevän, kun joku korkeasti kouluutettu
akentti selittää: ”Me järjestämme teille kaikille, kauniin kodin, jos me saamme vaan
rauhsassa järjestää, ilman kommunistien häiritsemistä.
Me järjestämme teille korkean elin tason, jos me saamme hinta-säännöstelyn puretuksi.
Me järjestämme teille maat ja taivaan maanpäälle jos vaan saamme rauhassa koota
mahdollisen suuren määrän miljoonia koota ommaan pussiimme, että on, mistä jakaa, nyt
ei vielä ole.
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Marssi- - Hennala.
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Kun sitte se marssi, sairaalasta Hennalan kasarmille oli päättynyt ilta oli jo myöhä. Jalkani
turposi ja kolotti. Siellä oli murjut tupaten täynnä. Tapasin käytävällä erään meidän kaartin
miehistä, hän käski minun istua siellä käytävän nurkassa, että hän löytää minut. Toveri
lähti etsimään ja palatessaan ilmoitti onnistuvansa. Sanoi porvoolaisten murjussa olevan
koko lattian tyhjä.
Laahustin sinne, ja ryömin maata lattialle.
Nyt nousi peteillä hirmuinen rähäkkä. Kuka sinä olet?. Miksi juuri tänne tulit? Siksi kai, että
saisit jotain varastaa? ja sitten yöllä pötkiä pois. Jollet lähde niin heitetään ulos.
Olin niin loppuun marssitettu ja se, että luulin tulevani toverien keskuuteen, häkellytti ja
tavallaan masensi minut niin, että hölmistyin täysin. Sen verran sentään vielä tuli suustani:
”Tuollaisten perkeleitten takia minä olen oman ja perheeni elämän uhrannut. Sen jälkeen
ääneni sortui, enkä pystynyt enää sanoman mitään,
Se toveri, joka minut sinne ohjasi, koitti vähän minua lohdutella, mutta minussa ei ollut sille
mitään maaperää. Murjusta huudettiin: ”Jos tänne tulet, niin turpiisi saat.
Etsin käytävältä sellaisen kolon, ettei ollut oven kohdalla.
Asetin pienen vaate myttyni pääni alle, Oikaisin asfalttilattialle. En yrittänytkään sinä yönä
nukkua.
Olin lukenut sen verran historiaa, että tiesin mitä meidän porvareilta on odotettavaa, vaikka
se raakuus meni poljon pitemmälle, kun olin odottanut. Tämä omasta ryhmästä tullut
kohtelu, oli niin suuri yllätys, että en ole koskaan, missään tilanteessa, niin suurta
järkytystä tuntenut, mitä silloin jouduin tuntemaan.
Olin aivan avuton, tuskin pysyin jaloillani, se karmi minua koko yön. Tunsin rajatonta halua
räjäyttää koko suloinen Suomi pois kartalta ja sille kuopalle , joka siihen muodostuisi,
antaa nimeksi: ”Luurankojen meri”.
Melkein heti aamulla, tuli sama toveri, joka illalla koitti saada minulla paikkaa, löysi minut
sieltä lattialta ja ilmoitti, että minulle on paikka varattuna. Pääsin erääseen murjuun, josta
oli aamulla viety kuollut toveri pois. Niinpä pääsin oikein lauta laverille, tosin ilman mitään
vaatetta.
Muutamassa minuutissa oli levinnyt tieto, että Emppa on päässyt pois sairaalasta. Vaikka
en itse ollutkaan liikunta kunnossa, oli minulla juttu-kumppaneita jatkuvasti. Pian aloin
itsekin vähän liikkua.
Ensimmäisiä aivoihin syöpyviä näkyjä, sattui eräänä aamuna pihalla. Oli kai vahdin vaihto.
Kaksi vartiaa tapasivat toisensa pihalla. Toinen vartia sanoi toiselle: ”Sain justiinsa uuven
Emil Suominen: Elämän piikkitynnyrissä, 22.11.1971. SKS KIA Aulikki Oksasen arkisto,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto. Puhtaaksikirjoitus. CC-BY SA.

kiväärin pittää kahtoa, jot tuo käyp.” Otti erään luurankoa muistuttava vangin, talutti sen,
kesken tekoisen, venäläisen kirkon ovesta sisälle, alttarin puoleiseen päähän. perääntyi
vähän matkaa oviaukkoa päin. Luulimme useammat, katselevista vangeista, että olisi ollut
raaka, sielullinen kidutus kysymyksessä. Mutta vartia laukaisi ja vanki kaatui, eikä sen
jälkeen enää liikkunut. Koitimme päästä mahdollisimman pian pois, ettei meitä
huomattaisi, siitä olisi voinut olla sama kohtalo.
En yritäkään kuvailla, minkälaisia tunteita tällaisen teon näkeminen, ihmisessä vaikuttaa.
Jonkinlainen sisäinen ryhti, ei kai kuole ihmisessä, vaikka nälällä ja rääkkämisellä ruunis
on saatu aivan rätiksi.
Kun nyt kuulen mainittavan sanat: uskonto ja isänmaa, kulkee edellä mainittu tapaus
sisimmässäni, kuin katselisin sitä kuvaa yhä uudestaan ja näkisin sen aina vaan
selkeämpänä edessäni.
Kaikista pikku tapauksista ammuttiin. Jos vanki jakelu pöydältä yritti varastaa 50gr.
painoisen leipä palan, se jo riitti syyksi ampumiseen.
On syytä mainita vielä niinkin myöhään, kuin elokuussa 1918, sattunut tapaus. Eräs vanki
oli sopinut erään vartian kanssa ajasta, jolloin hän saa, etukäteen maksamansa tupakat.
Sellaiset kaupat suoritettiin tavallisesti yö vuoroa vaihdettaessa.
Noin klo. 11 ajoissa meni vanki ottamaan vastaan sovittua pakettia. Ulko-aidalla oleva
vartia ampui vangin, joka oli aidan sisä pulella. Maksettu paketti jäi vartialle.
Ammuttu vanki ei kuollut. Toverit yrittivät jo yön aikana mennä auttamaan haavoittunutta,
mutta vartia oikaisi heti kiväärinsä ja huusi:”Häipykää, tai paakahtaa. Tämä haavoittunut
vanki sai lojua siinä pihalla koko seuraavan päivän. Kun joku yrit-lähestyä ruumista, oli
vartia aina heti kivääri suorana. Eäräs vartia vielä huusi: ”Antaa perkeleen kärsiä vaan.
Ilta päivällä ei enää näkynyt liikkumista, eikä kuulunut valitusta. Seuraavana päivänä oli
ruumis poissa.
Tämä ammuttu sai virua sillä noin 20 tuntia. Sinä aikana oli useampi vahdin vaihto, koska
kaikilla oli sama ohjelma, on se selvä todistus siitä, että se oli ylempää määrätty.
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Heinäkuussa sattui tapaus, että valittiin 4 miestä, kantamaan yhden maattavaa
rautasänkyä, muutaman kymmenen metrin päässä olevaan makasiiniin. Minäkin satuin
kohdalle ja kun joka kulmassa oli mies, niin päästiin perille.
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Siellä oli vaaka ja saimme punnita itsemme. Minä painoin 38 kiloa, vähän suuri luisemmat
noin 40 kahta puolta.
Oli heinäkuu, jolloin kuolleisuus oli kaikkein suurin. Siihen vaikutti kaksi tekiää yhtä aikaa.
Pitkäaikainen nälkä lähes kolme kuukautta. Nyt saatiin lupa ottaa pakettia vastaan. Vaikka
vapaudessakin olevilla oli pula vielä kaikesta, saatiin sinne hyväkin pakettia, etenkin
maaseudulta. Oli vahvaa ruvis leipää, munia, sian lihaa, juustoa, voita y.m.
Kun sellainen juuri jo haudan partaalla oleva ihminen vaistoaa ruuan, se ei näe, eikä kuule
muuta. Se tuntee vain pelastuksen läheisyyden. Se ahmii juuri ensiksi sitä, mitä pitäisi
varoa. Muutaman, huonosti pureksitun suupalan jälkeen hän ottaa kiinni vatsastaan, Kaikki
eivät voi saada edes valitusta ilmoille, vaan retkahtaa ruoka palettinsa päälle. Toiset
hoippuvat paketin kimppuun. Joku sanoo olevansa tuttu, toiset tuttavan tuttuja,
Näin pääsee paketista osalliseksi, ehkä 6-8 henkilöä. Tulos on aivan sama. Kokemus
osoitti, että hyvinpieni annos riitti viemään hengen. Nämä kaksi tekiää yhdessä, aiheuttivat
sen, että heinä kuussa vallitsi oikein joukko- kuolema, ainakin Hennalassa.
Kun minä sain ensimäsen paketin, söin sitä aivan kuin lääkemääräyksiä noudattaen.
Olimme kumppanuksia siskon miehen kanssa. Ensimmäinen annoksemme oli, kämmenen
kokoinen ohut näkki leipä, ohut juusto viipale voilla sivellyn leivän päälle. Sitten kylmästi
pussin suu kiinni. Nyt vasta nälän tunne oli hirmuinen.
Parin tunnin kuluttua oli odotettavissa juurisoppa annos. Se odotus tuntui pitkältä ja
vaikealta.
Juurisoppa annos hillitsi vähän ruoka halua, makunsa takia. Parin tunnin kuluttua Keitin
ohutta kaurapuuroa, kun ei ollut maitoa. Saimme siitä puoli litraa kumpikin. Hyvän ruuan
maku, vain lisäsi nälän tunnetta. Paketti oli pieni ja loppui pian, joten kiusaus oli poissa.
Jonkun päivän kuluttua näin, Maarian joukkoon liittyneen, Tampereelta tulleen toverin
Salomaan. Hän oli jo ennestään jalka invaliidi. Olin hänet määrännyt rintamalla muonitus
päälliköksi. Hän kysyi ensimäiseksi: ”Onko sulla nälkä?” Vastasin: ”ei,” mutta hiton hyvä
ruoka halu olisi kylläkin.
Tämä tamperelainen toveri, oli verrattain hyvässä kunnossa. Hän oli onnistunut veljeltään
saamaan vähän pakettia ja rahaa, veli kun omisti maatilan. Hän sanoi, että se on nyt
vähän harmi, kun minullakaan ei ole kuin 30 mk. Mutta ota nyt tämäkin, saat sillä jotain
suuhusi, tule sitte illalla tähän aitan luokse ja keitetään puuro. Minulla on kaura ryyniä ja
keitetään puuro, hangin vähän maitoa illaksi.
Hänellä oli myös kaveri, kuten minullakin. Minusta tuli sitte neljän miehen kokki. Tämä
ratkaisi sen, että säilyin hengissä.
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Kun Nyt kuoleman uhka oli vähän helpottunut, aloin hoitaa itseäni. Hennalassa oli aina
vesi-posti auki. eräs Uudesta kaupungista kotoisin oleva tyttö oli sairaalassa ollessa
antanut minulle, hieroma kursseilla saamaansa opetusta, jalkani hieronnassa. Aloin
hieroskella jalkaani, ottaa aurinko kylpyjä, kylmiä pyyhkeitä, aina kun vaan ilmat suosivat.
Toverit varottelivat minua siitä, mutta en uskonut heitä.
Eräänä päivänä tapasin 6 vuotta nuoremman veljeni. Hänen oli jalkansa ajettuneet aika
paljon. Jonkun päivän kuluttua sain kuula että hän oli ilmoittautunut sairaan hoitajalle ja
”päässyt” sairaalaan. Parin päivän perästä onnistuin keinottelemaan itseni tapamaan
veljeäni. Sairaan hoitaja näytti erään vainajan. Minä vakuutin hoitajalle, ettei tulo ole minun
veljeni. Saapui siihen eräs vanki ja sanoi: ”Suominen vietiin aamulla hautaus maalle, tämä
kuoli juuri äsken.
Muutaman päivän kuluttua huomasin omien nilkkojeni olevan turvoksissa, noin
parikymmentä senttiä jo sääressä. Se oli merkki siitä, että on kuolema lähellä. Aloin
säännöstellä Vesi juontini, kahteen mukilliseen päivässä. Livotin sillin, ettei jano niin
vaivaisi. Väsymyksestä huolimatta, koitin olla liikkeellä paljon. Jonkun päivän kuluttua,
huomasin ilokseni, että ajetus alkoi laskea alaspäin. En lakannut heti säännöllisestä
järjestelystä, niin selvisin ilman, ettei tarvinnut kääntyä hoitajien puoleen.
Koko vankeus aika oli täynnä yllätyksiä, Mutta koitan poimia niistä muutamia erilaisia
tapauksia, että niistä yhteen liitettynä saa jonkun- laisen kokonais kuvan niistä tuhansista
tapauksista, Jonka Suomen työväen-luokka joutui kokemaan.
Tämä on vaan keskin kertaiseen kokemukseen perustuva kokemus, Kun kymmenet
tuhannet menehtyivät nälkään ja kurjuuteen.
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Ensimmäinen kuulustelu toimitettiin heti Lahden sairaalassa. Kyseltiin tarkkaan, missä on
liikuttu, missä majailtu? Minkä arvoinen ollut kaartissa? KOko suku taakse päin niin kauas,
kun oli joltain kuullut. Minä en tuntenut mitään syytä niitten salaamiseen.
Toinen tutkinto oli muistaakseni elokuussa. Siviili pukuinen mies huuteli minua kasarmin
pihalla. En ollut mikään innostunut niihin huutajiin, mutta kun eräs tuttu sanoi: ”Hei Emppa,
sinua huudetaan”. En lähtenyt karkuunkaan. Minut vietiin sitte Vankilan toimistoon.
Saapuvilla oli hakian lisäksi yksi mies, joka toimi kirjurin tehtävässä. Hakian ensimmäinen
kysymys oli:” Tunnetteko minut? Vastasin: ”En ainakaan muista tavanneeni.” Hän selitti
olleensa Kiikoisten osuuskaupassa silloin kun olimme siellä ryöstö-retkellä.” Oikaisin:
”Ostos retkellä.”
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Selitin: että tavarat maksettiin muutaman päivän kuluttua, kummallakin kerralla. Hän
huomautti: ”Että 250 kiloa voita on maksamatta ja se on ryöstettyä.” Huomautin: ”Että sen
aikuinen laki, sisälsi määräyksen, että salatut elin tarpeet katsotaan menetetyksi.
Rahaston hoitajat ovat kai noudattaneet lakia, jota ainakaan minä en ole ollut laatimassa.”
Nyt vasta alkoi varsinainen tutkinto, jota varten poliisi oli matkaan lähtenyt. Hän sanoi: ”Te
saitte joitakin titoja Heino nimiseltä mieheltä, jonka kanssa olitte kosketuksissa. Kielsin
jyrkästi sellaisen tapauksen. Poliisi tiesi meidän käyneen siinä asunnossa jota hän tarkoitti
ja jossa Heino asui.
Kun me menomatkalla näimme eräällä pihalla ja portailla paljon ihmisiä, menimme pihalle
ja otimme selvää, mitä siellä oli tekeillä. Eräät miehet selittivät, että täällä on postin jakelu.
Kun tulimme vakuuttuneeksi asiasta, saimme samalla selvän, että Vanha pariskunta omisti
asunnon, pyysimme heitä keittämään meille kahvia, siksi kun palaamme takaisin.
Arvelimme, noin tunnin kuluttua. He lupasivat keittää, sellaista kun heillä on. Lupasimme
olla tyytyväisiä siihen.
Palatessamme ei talossa ollut enää muita, kuin ijäkkäät, mies ja vaimo. Me joimme kahvit,
maksoimme pikkuisen enempikin, mitä pyydettiin, joten ei siitä pitäisi olla mitään
sanomistä.
Meillä oli jo silloin kaikki tavarat ostettuna, mitä haluttiin, Mitään tietoja ei enää tarvittu, eikä
myöskään saatu.
Jonkun aikaa minua vaadittiin myöntämään, että olin kosketuksissa ja sain jotain tietoja.
Kun jatkuvasti kielsin, uhkasi poliisi käyttää pamppua. Sisuni kuohahti vahvasti.
Sanoin suoraan: ”että sen jälkeen ette kuule sanaakaan. Tuossa on teidän korkein pykälä
seinällä. Laskekaa sillä läpi, niin ei suinkaan tuomio ole sitte liian lievä”, osoitin samalla
kiväriä seinällä. Kysyin vielä:”Miten minä esiinnyin silloin, kun meillä oli valta?” Nyt saatte
te vuorostanne näyttää tapojanne.” Sitte syntyi hetken hiljaisuus. – Lopulta lausui poliisi:
”Ei minun tapoihini juuri kuulu pampulla kuulustelu, mutta kun näyttää, ettei muuten saa
mitään selvää. - -Lopulta sieltä sentään tuli sellainenkin lausunto: ”Että kyllä hänen täytyy
myöntää, että tämä Suominen joukkoineen, esiintyi malli-kelpoisesti. SAnoin: ”Nyt on sitten
teidän vuoronne näyttää”. Hetken aikaa siinä sitten mietittiin, sitte tuli lopulta, vähän niin
kuin väkisin ja minulle yllätyksenä: ”Lähdetään kasarmille.”
Marssiessame takaisin kasarmi alueelle, huomasin hänen koko ajan lukevan minun
naamastani jotakin. Minä vihasin sitä tapaa, jolla hän koitti saada minusta jotain apua,
toteuttaakseen ammattiansa. Valitettavasti monet heikot toverit, joko kauneilla lupaUksilla
tai uhkauksilla lankesivat heidän ansoihinsa. Kerran pikku-sormesa annettuaan oli jo
mahdollisuus kiristää sitte jo mitä tahansa.
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Syyte jutun käsittely Valtiorikos- tuomioistuimessa heinä- elo ja syyskuun aikana, 1918.
Ensimmäisen kerran minut huudettiin Hennalan kasarmilta ja marssitettiin Lahteen.
Tuomio istuimen siainti paikkaa en osaa sanoa. Jouduimme istunto saliin puolen yön
maissa.
Esin kysyttiin: ”onko minut pakoitettu Punakaartiin” vastasin: ”ei ole?, ”Te olette siis
liittyneet vapaehtoisesti? Mikä oli syy? Vastasin: ”Minun on turha ruveta selittämään. Te
olette eläneet niin paljo erilaisissa olo suhteissa , ette sitä kuitenkaan ymmärrä.” Selittäkää
nyt kuitengin,” lausui tuomari. Sanoin: Olen melkein koko ikäni kuulunut työväen
liikkeeseen. En voinut vaaran hetkenä siitä luopua. kun vielä olen tehnyt kaiken voitavani,
perheeni hyväksi, siitä huolimatta tilanne on sellainen, kun lapset pyytävät leipää, ei aina
ole sitä antaa. Niin tuntuu siltä, että jotain on yritettävä.
Luettiin kotipaikaltani tulleet syyte kirjelmät, ainakin jo toista kymmentä. Sitten tuomari otti
erikoisasennon ja kysyi: ”Tunnustatteko että olette murhanneet - - - -VÄNNIN”!! Vastasin
vähän samaan tyyliin: ”EN”!! Ja silloin kun vänni Loimaalla ammuttiin, minä oli kai
Suodenniemellä.
Minulle ei tehty mitään selvää siitä syytöksestä. Mutta se on mainittu tuomio päätöksessä,
samoin murha poltto.
Vasta yli kolmen vuoden kuluttua, kun sain tuomio pöytäkirjat lukeakseni, Tammisaaren
pakkotyölaitokselle. Vasta siellä selkeni minulle juttu. Pyysin ottaa niistä jäljennöksen,
mutta se kiellettiin jyrkästi. Asuin silloin yhteis huoneessa. Kun palasin Johtajan
toimistosta, sanoin että sinun nimesi sukun. Taina on minun pöytäkirJoissani. Toveri
ihmetteli, kuin se on mahdollista kun ei koskaan ennen ole missään tavattu.
Toveri selitti, että he olivat sen pidättäneet, mutta kun heidän koko rintama osa joutui
perääntymään. Ei heillä ollut selvää, mihin se joutui. He saivat kaikki kolme miestä,
kuoleman tuomion, koska selvisi, että he olivat sen vanginneet.
Samalla selvisi, että meidän reittimme kulkivat aivan eri suunnalle. Tien katketessa, me
jäimme mottiin ja kiersimme Mouhijärveltä, Kirkkojärven kautta Vammalaan. Nämä
Punkalaitumeliset tulivat niitten 2000 perääntyvän joukossa, Karkun kirkon kautta, myöskin
Vammalaan.
Me saimme aamulla määräyksen Lähteä Karkun kirkolle ja samalla pidätellä niitä
perääntyviä, mikä parille sadalle, oli mahdoton.
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Nyt ei minua ennää viety toisten joukkoon kasarmille, vaan päävahtiin. Siellä oli kolme
vartiaa, kaksi oikein kivaa, mutta se kolmas oli paljon epä-normaali.
Onnistuin sieltä löytämään ison arkin paperia, johon oli venäläisillä kirjaimilla painettu
”Sapiska”. Käänsin sen ylös-alasin ja aloin suunnitella puolustus kirjelmää. Tein mustetta
kosmoskynän pätkästä. joka kerta kun tulin tumioistuimen kokouksesta, kirjoitin vastineen
muistiooni.
Kotipaikaltani tuli aina lisää, samasta asiasta kaksi erilaistakin syytöstä.
Kun ensi kuulustelussa kerroin tarkkaan, kysyttäessä missä joukko majaili tai liikkui, ei
koko taistelu alueelta ollut ainoatakaan, huonoa, eikä hyvää lausuntoa. Ne oli kai kaikki
hävitetty. Ei edes Kiikoisten poliisin kuulustelusta. vaikka erikois sihteeri piti pöytäkirjaa.
Kolmannella kerralla asiaa käsiteltäessä, esitin vaatimuksen: että kaikki todistajat joittenka
kertomus aijotaan ottaa huomioo, tuomiota lanketettaessa, on kutsuttava tänne, valalle.
Kysyin vielä: ”Eikö minulla ole siihen lain mukaan oikeus? Tuomarin vastaus oli: ”Kyllä”.
Olin seuraavalla kerralla täynnä uteliaisuutta, kun menin tilaisuuteen. Mutta ketään ei
kotipaikaltani näkynyt.
Kun asiani oli neljännen kerran esillä, kysyin: ”Olisiko minulla oikeus jättää kirjallinen
vastaus tuomio istuimelle? Johon tumari vastasi: ”Kyllä, mutta se olisi tarvinnut olla nyt,
tätä juttua ei enää lykätä”. Vedin paperin taskustani ja tarjosin tuomarille selittäen, etten
ollut tilaisuudessa saamaan parempaa paperia.
Kirjelmää lukemisen aikana, tuomari useamman kerran keskeytti, ja teki minulle
kysymyksiä. Koko asioitten käsittely ajan, oli yksi - -monenlaisilla arvo-merkeillä varustettu,
suuri ja vatsakas, Suojeluskunnan univormussa esiintyvä oikeuden jäsen, - - usammassa
istunnossa puhumalla koettanut häkellyttää minua. Eräässä käsittelyssä, pyysin uuden
puheen vuoron, johon puheen- sanoi: ”Teillähän on puneen vuoro”. Minä vastasin: ”Ei se
ole minun puheen vuoroni, kun toiset puhuvat”. Jatkoin: ”Kun toisilla on puheen vuoro, niin
minä en ainakaan saa silloin puhua.
Sen istunnon ajan tuomari piti sen kurissa.
Tämän vastine kirjelmän aikana, kun taas vastin tumarin tekemiin kysymyksiin. Lausui
mainittu Suojeluskunta jäsen: ”No”. Tehän olette sitten aivan viaton”. Minä vähän innostuin
ja sanoin: ”Minä olen myöntänyt, että olen ottanut osaa vallankumous taisteluun ja hosunut
oikein perkeleesti. Mutta en ole tehnyt sellaisia konnan töitä josta minua yritetään syyttää”.
En edes pyytänyt anteeksi sitä kirosana, joka pääsi lipsahtamaan.
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Jäljennän tähän erään asia paperin, joka oli päivätty 17/9 1918 ja osoitettu:
valtiorikosoikeuden (73) osaston syyttäjä, Lahti. Jäljennän sen tähän kokonaan:
Pyynnöstänne saamme täten todistaa, että K.T. Vänniää vankilasta lähti kuljettamaan E T
…. L…..n V L…….n KYlästä molemmat Punkalaitumen pitäjästä, sekä vielä yksi
punkalaitumelainen jota ei kertoja tuntenut ynnä kaksi kertojalle tuntematonta vierasta
punakaartilaista Nimitetyt ovat olleet Hämeenlinnan vankilassa ja nimettömistä ei tiedetä.
Tyrvään Suojeluskunnan esukunta
Vilho Saukko
(Tyrvään Suojeluskunnan leima)
Työväen järjestö toiminnassa mukana olleilla tovereilla oli melkein kaikilla murha, ryöstö,
varkaus, murhapoltto tai muu roiston teko syytös.
Edellä olevasta todistuksesta saan sen käsityksen, että tähän oli pyydetty lisäksi nämä
kaksi tuntematonta, ettei yleisen syyttäjän juoni ihan paljastuisi.
Punkalaitumelainen toveri sanoi: ”Että heitä ollut kuin kolme, kaikki Punkalaitumen
kaartista, kaikki saivat myös kuoleman tuomion. mutta niin myöhään, ettei niitä enää pantu
käytäntöön.
Vaikka edellä mainittu todistus oli päivätty 17/9 niin yleinen syyttäjä ei huomioinut mitään.
VALTIORIKOSOIKEUDEN (73 osaston päätös asiassa, jossa virallinen syyttäjä Johan
Gideon Sijader on vaatinut vangitun , E.H. Suomisen tuomitsemiseta rangaistukseen
valtiopetoksesta, maan petoksesta, murhasta ja murhapoltosta.
Lahdessa 20 päivä syyskuuta 1918.
---- - - - -- - -Tähän nähden ja nojautuen rikoslain 11 luvun toiseen ja 6§ ään. Ja saman
lain. Valtiorikosoikeus tuomitsee syytetyn valtiopetoksesta pidettäväksi (12)vuotta
kuristushuoneessa ja (L5) vuotta vailla kansalaisluottamusta.
Jäljennän tähän puolustus kirjelmän kokonaisuudessa.
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Lahden VALTIORIKOS OIKEUDELLE:
Niitten syytösten johdosta, jotka korkea oikeus on minua vastaan tehnyt, tahdon
pulustuksekseni tehdä selvää toiminnastani siltä ajalta jota syytökset koskee.
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Olen noin parin vuoden ajan kuulunut Maarian ty.Tarmon jäseneksi ja toiminut pääasiassa:
Huvitoimi kunnassa, voimistelu ja näytelmä seurassa, sekä viimeksi toiminneessa
arpajais-toimikunnassa. Usein olen myöskin ollut yhdistyksen kokouksessa. Kuuluiin viime
vuonna johtokuntaan varajäsenenä ja viime vuosi-kokouksesa tulin valituksi puheen
johtajaksi, jota tointa en kuitenkaan joutunut täyttämään.
Olen asunut samalla paikkakunnalla 27 vuotta, sillä ajalla en ole koskaan saanut edes
suullista muistutusta, teoistani enkä käytöksestäni Poliisi viranomaisilta, enkä muilta.
Kaikkien rehellisten naapurien täytyy tunnustaa, ettei minun takiani ole kenenkään rauha
tullut häirityksi. Samaa ohjelmaa seurasin koko ajan rintamalla ollessani.
Viime vuoden aikana otin jonkun verran osaa kunta kokouksiin, josta oli seurauksena, että
joudui m.m. valtuuston valitsemana hätäaputyö-toimikuntaan. Silloin oli jo työ tlanne
kunnassa vaikea. Työhön pyrkiöitä oli yli 500 ja työtä järjestää voitiin vajaalle 300:lle. Suuri
osa niistä järjestymättömiä. seurauksena oli, että sepeli kuution hinta maksoi 150 mk.
Ammatti miesten palkka, Turun suuremmissa tehtaissa oli 60 penniä.
Hätäaputyö-läiset vaativat 80p palkan nostettavaksi 1 mk. tunnilta. Toimikunta alkoi
järjestää asioita niin, että työ tulisi kunnalle helpommaksi.
Eräät ulkopuoliset voimat provosoivat koolle kokouksen, jossa toimikunta sai osakseen
mitä suurimman hävyttömyden, uhattiinpa vielä monella eri tavalla. Tälä kannalla ollen, oli
toimikunta pakoitettu moniin sellaisiin päätöksiin, jotka eivät kaikille kunnan yksityisille ollut
mieleen. Kuitenkin oli kunnan valtuustolla oikeus hyväksyä tai ei, toimikunnan työ ja
päätökset.
Mitä tulee siihen päätökseen, että hätäaputyömiesten on 18-45 vuoteen ruvettava puna
kaartiin, josta minua syytettiin, en mitenkään muista, että minun läsnä ollessani olisi edes
keskusteltu, sitä vähemmin päätetty, jos sellaisessa pöytäkirjassa löytyy minun nimeni
läsnäoliain joukoissa, om se käsittämätöntä.
Kaksi kertaa lähdin kesken pois kouksesta. toisella kerralla menin Maarian v.p. talolle
iltamaan suorittamaan pilapuhetta, toisella kerralla vaati perhe-asiat. Mitä päätöksiä sillä
ajalla tehtiin, ja tuliko minun poistumiseni merkittyä pöytäkirjaan, en ymmärtänyt ottaa
selvää.
Mitä tulee luonteeni ominaisuuteen, joka raporttiin on merkitty ”kiivas”, en voi olla
huomauttamatta, että sekään ei ole osunut oikeaan. Minä en ole kenenkään edes sormen
sormellanikaan koskenut ja katson sen arvostelun vääräksi.
Mitä tulee omaan mielipiteeseeni, olen aina ollut aseellista toimintaa vastustavalla
kannalla. En koskaan hyväksynyt murhia tai rosvouksia, olkootpa ne tehdyt minkälaisessa
tarkoituksessa tahansa. sitä todistaa sekin, että olin Maarian miliisien apuna
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vapaaehtoisessti, ilman palkkaa 3 vurukautta valvomassa järjestystä ja keräämässä
ryöstettyä tavaraa takaisin, niin sanotun Turun ryöstön, eli miliisi lakon aikana, josta
kerääntyi takaisin luovutettavaksi yhteensä 14.000 markan arvosta tavaraa.
Syksyllä, kun alettiin perustaa järjestys kaarteja. Työskentelin Turun portun nimisessä
venäläisessä vertaassa. Siellä tekivät työläset päätöksen, että se joka ei yhdy kaartiin
eroitetaan työstä. silloin ei osattu kaartin toimintaa arvata siksi. mitä se keväällä tuli
olemaan.
Minä niin kuin kakki muutkin kirjoitin nimeni listalle. Mutta kun sain kuulla, että se tulee
venäläisten kanssa yhteiseksi, otin nimeni pois, sillä olin työssä ollessani saanut
venäläisten kanssa yhteistoiminnasta ikävän käsityksen.
Samaan aikaan alkoi Turun kaarti hommata alaosastoa Maariaan. Tämän johdosta valitsi
Maarian kunnallisjärjestö 3 henkisen toimikunnan valvomaan kaartin toimintaa ja
arvostelemaan kaartiin pyrkiviä jäseniä. Ettei toiminta poikkea puolueen periaatteista.
Muun hoidon pidätti Turun esikunta itselleen. Kuulumalla tähän toimikuntaan sain pitää työ
paikkani edelleen.
Tampereen edustaja kokouksen jälkeen ei kaarti ennää hyväksynyt kunnallisjärjestö
ylivalvontaa, joten olin toimestani vapaa.
Mitä tulee siihen syytökseen, että olin vallankumous komitean puheenjohtajana. Katson
sen johtuneen ilkeämielisyydestä minua vastaan, kuten useat muutkin syytökset.
Ensinnäkin olen kerrassaa kevyt, sellaiseen toimeen, enkä kuulunut siihen edes jäsenenä.
Sitäpaitsi, ilmoitti Maarian Suojeluskunnan kirjuri Lauri Suominen, haastattelussa
Hennalan päävahdissa, että he kyllä tietävät sen henkilön, kuka oli mainitun toimikunnan
puheen-johtajana.
Vielä oli syytös, että olen kuulunut takavarikko toikikuntaan,sekä järjestänyt koko
takavarikon Maariassa. Sekin syytös on joko ilmeisesti väärä, tai on sitte johtunut siitä että
minä, silloin kun kaarti pidätti muutamia henkilöitä syystä, etteivät he luovuttaneet
aseitaan, olin heitä vapauttamassa. Sen katsoin toimeeni kuuluvaksi, koska olin valittu
valvomaan kaartin toimintaa, enkä pitänyt sopivana, että henkilöitä pidetään vangittuna,
joten tein voitavani, että heidät päästettiin vapaaksi. tästä sain seuraavassa kaartin
kokouksessa myrskyisen paheksumisen sekä ”tuplamensseviikin” nimen.
Lakkoihin en ole ottanut osaa, enkä siihen ketään kehoittanut, koska olen sitä mieltä, että
siitä on suurin vahiko työläisille itselleen.

Emil Suominen: Elämän piikkitynnyrissä, 22.11.1971. SKS KIA Aulikki Oksasen arkisto,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto. Puhtaaksikirjoitus. CC-BY SA.

Sotilasvastaisen akitatsionin syytöksestä en ymmärrä sanoa mitään, syystä ettei siitä
keskusteltu kokouksisa, eikä muualla. Mitä akitatsiooniin tulee, luulen etten pysty koskaan
sellaiseen. Olen suorastaan ikään kuin määrätty ruumiilliseen työhön, aisteihini nähden,
enkä iltojakaan hukannut, sitä vähemmän päiviäni. Nyt tarjotaan minulle laillisen
oikeusistuimen nimessä siitä palkka. Asiaa tuntemattomien syyttäjien, ja yksisyisistä
kostohaluista ja ilkeämielisyydestä, lain mukaan vannottamattomien todistajien puheitten
ja kirjoitusten jälkeen.
Raskain syytöksistäni, nimittäin jonkun Vännin murha oli myöskin omituinen. Ei
pyynnöistänikään huolimatta tehty selvää, missä ja koska murha on tapahtunut, joten en
käsittänyt, miten olisin siitä lähteyt itseäni puolustamaan. Uhkauksilla koitettiin pelotella.
En päässyt selville, olinko edes samoilla paikkakunnilla kulkenut vai en,
Toisessa oikeuden käsittelyssä tehtiin minua vastaan syytös, ryöstöstä ja murhapoltosta
Karkussa.
Asia on siten että Esikunnan Tukmannin määräyksestä, antoi rintaman järjestäjä
Lähteenmäki joillekin miehille määräyksen, että he menevät auttamaan ajomiehiä tavaran
ajossa Koskenkartanosta, ja oli joillekin ilmoittanut, että se tullaan polttamaan, koska
vastustajat käyttävät sitä öisin ampuma paikkana.
Tämän kuultuani läksin sinne ja ilmoitin haltia väelle (naisille) Että he korjaa pois
arvoesineet mitä pikimmin. Muuten ne voivat hävitä. Sen toimitettuani läksin noin 5 km.
majailevaan sanitääriosastoon hakemaan yskän lääkettä. Olisi ollut mielipuolen työtä,
ruveta vakauksistaan puhumaan esikunnan määräyksiä vastaan. En myöskään halunnut
olla läsnä sellaisessa teossa.
Takaisin tullessani olin syömässä esikunta talossa siaitsevassa ruokalassa, jolloin sinne
tuotiin karjaa ja samalla alkoi myös tuli näkyä.
Esikunnasta ilmoitettiin että se on sytytetty ennen määräystä, ettei sieltä ehditty saamaan
rehuja ja viljaa pois.
Että minua vastaan on tehty syytös yllä mainittuun tekoon, sekä saatu vielä todistaja
siihen, uskon että se on pelottamalla, tai jonkun käsittämättömän yksityisseikan takia tehty
todistus.

Rintamalle jouduin lähtemään helmikuun alussa, päivää en muista. Ensimmäinen ja pisin
aikainen rintama paikka oli Suodenniemi. Olin ensin sotilas, sitten plutonan päällikkö.
Siellä vaati joukko, maaliskuun lopulla minua komppanian päälliköksi, mutta minä ilmoitin
etten voi pitää sellaista joukkoa kurissa, joten vastustin minkä voin ja asia raukesi.
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Huhtikuun keski – tai loppu puolella oli joukko, kokouksessaan päättänyt, minun poissa
ollessani valita minut päällikökseen, sekä saavuttuani ilmoitti asian minulle. En ymmärtänyt
mitä tehdä, sillä tiesin hyvin, mitä sillä kertaa olisi joukkoa vastaan jyrkästi nousta. En
lupautunut enkä jyrkästi kieltäytynyt.
Jatkoin toimintaani kuten ennenkin, järjestin miehiä vuroin nukkumaan ja syömään. Sen
kummempaa päällikkyyttä en ymmärtänyt käyttää.
Koko ajan olen seurannut nuorempana juurtunutta tapaani ihmisten omaisuuteen ja
rintaman takana olevien henkilöitten turvallisuuteen nähden.
Tämän johdosta pyydän, että mitä minä olen tehnyt ihmisille, tehkää te se myös minulle.
Hennalassa 17 p. syysk. 1918
Emil Haarald Suominen
Venekirvesmies
Maaria
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Pieniä välähdyksiä Hennalan
päävahdin elämästä.
Kuten jo edellä mainitsin, ensimmäisen tumioistuin käsittelyn jälkeen minut vietiin
päävahtiin.
Sitä pidettiin sellaisena paikkana jossa ei pääse millään tavalla asioitaan hoitamaan, eikä
kosketukseen muitten kanssa.
Kuten puolustus kirjelmä osoittaa, oli selvää että minä tulen viipymään siellä pitemmän
aikaa. Niimpä, muutaman päivän kuluttua, pääsin”konkipojaksi”. Siellä oli toisella puolen
käytävää yhteishuoneet ja tosella puolen yhden miehen huoneet, vaikka niissä nyt,
ahtauden vuoksi oli 2-3 kin. Kuolemaan tuomittua, odottamassa korkeimman
tuomioistuimen-päätöstä. Täytyyhän vähän noudattaa vanhoja tapoja.
On erittäin kuvavaa, kuinka eritavalla työläiset tunsivat porvarillisen sivistyneistön. Toiset
olivat sitä mieltä, ettei tätä vankeutta täällä kauan kestä. Toiset olivat sitä mieltä, että kyllä
meistä moni tänne mätänee, ennen kun täältä päästään. Tämän lausunnon antaja oli
vähällä joutua mukiloitavaksi. Minä en voinut pysyä sivulta katsojana, vaan häiritsin heidän
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asenteitaan vähän keskustelun muodossa. Huomautin alkuun, että jos hän on lukennut
historiaa ja etenkin vallankumous historiaa, enempi kuin me muut. Hänellä on erilainen
käsitys, mikä porvari on kun sen kukkaroon koskee. Tämä tveri sai sen jälkeen olla
rauhassa. Kapina suunnitelmiakin harkittiin, mutta näkymät olivat toivottomat sen
onnistumiselle.
Kuolemaa odottelevat tarvitsivat monenlaista apua. konkipoika oli ainoa, johon he saivat
kosketuksen, sekin oli vaarallista. Koitin tehdä kaiken, minkä vähänkin uskoin onnistuvan.
Olin tehnyt itselleni kosmos kynän pätkästä mustetta ja hankkinut terän. Ne olivat yleensä
ahkerassa käytössä.
Tilanne olisi ollut erittäin tukala, mutta kolmesta vartiasta, oli kaksi aika reilua.
Eräänä päivänä, eräs vanki, joka usein oli lainannut muste kynää, teki esityksen että
järjestän niin että hän pääsee yöllä käymälään. hän lähtee sieltä karkuun. Selitin, että ei
ainakaan nyt kahtena yönä, koetetaan kolmantena, silloin on sellainen vartia että voi
onnistua.
Kun se jännittävä yö siten tuli, minä olin järjestänyt itseni käytävälle. Vartia tuli minun
luokseni, ihan harmaana ja sanoi: ”Kuolemaan tuomittu vanki pyytää käymälään, mitä sille
tehdään? Sanoin: ”Antakaa avain tänne ja olkaa täällä valmiina, jos jotain sattuu, minä
vien ja tuon sen takaisin.
Se hölmö oikein innostui, antoi avaimen minulle ja jäi käytävän toiseen päähän, ampumaasentoon, ase suunnattuna sitä päätä kohti, jossa käymälän ovi siaitsi.
Oli päivällä sovittu, että he lähtevät molemmat ja kuljetaan kaikki ihan peräkkäin, lähellä
seinää niin, että auki jätetty ovi häiritsee vartian näkyvyyttä.
Käymälän ikkuna oli aina auki ilman vaihdon takia. Nyt täytyi kuunnella, koska vartia, joka
yöllä kiersi ulkona ympäri päävahti rakennusta, - sivuttaa ikkunan. Nyt nopeasti alas ja
ryömiä ensimmäisen piikkulanka-aidan alitse ja sitte hiljaa vartoa, että vartia alkaa taas
toisen kierroksensa.
Me palasimme takaisin melkein rinnakkain, että vartia selvästi näki, että meitä tuli kaksi.
Sitte panin oven lukkoon ja vein avaimen vartialle. Vartia rauhottui, mutta minä valvoin ja
kuuntelin koko yön, jos kuuluu jotain poikkeavaa.
Ruuan jakelussa, minä jaoin ruuat sille osalle, ettei tullut mitään kyselyjä toisten poikien
taholta. En uskaltanut itsekään mitään kysellä toisiltakaan, vaikka minua jännitys vaivasi
viikko kaupalla. Minkään laista tutkimista en myös huomannut millään taholla.
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Kun korkeimman oikeuden päätös tuli, oli se pakko huomata että miestä ei ollut, mutta kun
aina yöllä ammuttiin, ja päivällä tuotiin lisää, niin luultiin kai että se on jo jostain syystä
ammuttu, ennen korkeimman oikeuden päätöstä.
Papilla oli aina tapana tulla, viimeisenä iltana valmistamaan uhria. Voi suljettiin, ja pappi
alkoi seremoniansa. Erään kerran olin tilaisuudessa seuraaman oven takaa tilannetta.
Vartia aukaisi oven papille, painoi oven lähelle, ei lukkoon ja jäi oven taakse seisomaan.
minä rohkaisin myös itseni.
Olin huomannut sen vakaukselliseksi toveriksi ja olin utelias. Keskustelu oli lyhyt ja
seuraavan-lainen: Pappi: ”Te olette nyt sitte kuolemaan tuomittu”. Vanki: ”Niin sinäkin olet,
mutta et tiedä aikaa etkä hetkeä, mutta minä tiedän, että se on ensi yönä kello kaksitoista.
Pappi keräsi paperinsa, ei puhunut enää sanaakaan vaan lähti.
Vartia aukaisi papille ulko-oven, Nolona ja meille hiukan nyökäten pappi meni alas
rappuja.
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Vähä niistä tausta-tekiöistä, jotka aiheuttivat sellaisen syytösten tulvan, juuri kotikuntani
porvarien taholta.
Ettei jäisi kovin epäselvksi, miksi juuri ”ystävät” koittivat sada minut pois hengiltä, väläytän
erästä asiaa, jonka uskon pääasiallisesti vaikuttavan heidän tappamis-vimmaansa.
Talvella 1917 paljastivat sanoma lehdet suuria epäkohtia Maarian kunnallis kodista. Kun
ainoa meikäläinen tutkia toimikunnan jäsen, Selosti tutkimuksen tuloksia kunnallisjärjestön
kokouksessa. Se antoi sellaise käsityksen, että laitoksen johtajatar on 3:men vuden
aikana, yksin syyllistyneenä, harjoittanut tätä toimintaa. Vetosin puheenvuorossani siihen,
että säännöt määrävät Kunnallislautakunnan pitämään laitoksella kokouksen joka kuukusi
ja valvomaan laitoksen toimintaa. Ilmaisin kantani, etten voi hyväksyä tätä selostusta.
Mainittu selostaja oli myös ainoa meikäläinen Kunnallislautakunnan jäsen. Tämä toveri
loukkaantui kovasti ja ehotti että valitaan uusi toimikunta, ”Suominen” kokoon kutsujaksi.
Niin sitte valittiin minun lisäkseni: Y. Heimovaara ja J.Saaristo.
En suostunut sopimaan ajasta heidän kanssaan, vaan lupasin ilmoittaa heille aamulla, niin
aikaisin, etteivät ehdi lähteä töihin.
Eräänä aamuna, kun yöllä oli pyryttänyt paljon lunta, herätin toverit ja lähdettiin tarpomaan
perille. Laitos siaitsi vähän erillään maantiestä, joten olin varma ettei sinne odotettu sinä
päivänä vieraita.
Emil Suominen: Elämän piikkitynnyrissä, 22.11.1971. SKS KIA Aulikki Oksasen arkisto,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto. Puhtaaksikirjoitus. CC-BY SA.

Saavuttuamme laitokselle, lähdimme omin päin kiertelemään eriosastoilla. Kun jotkut
hoitajat kysyvät mitä me haemme, sanoimme: ”Johtajaa”. Mutta menimme vaan omia
teitämme ja koko ajan kyselimme: mitä he pitivät johtajttaresta ja laitoksen oloista.
Johtajatar oli saanut tiedon, että siellä kiertelee sellaisia äijiä, hän lähti etsimään meitä. Oli
vähän harmissaan, kun olimme ilman lupaa, tunkeutuneet hänen alueelleen.
Ensimmäseksi kysyi Johtajatar: ”Eikö minua jo ole tarpeeksi haukuttu sanoma lehdessä ja
Kuntakokouksessa”.
Selitimme hänelle, ettei meidän tarkoituksemme ole haukkua, vaan koittaa saada selvää,
miten täällä asiat oikein ovat.
Pyysin saada Kahden edellisen vuoden tilikirjat, nähtäväksemme. Johtajtar kimpaantui
silmittömästi, ja ärjäisi: ”Luuletteko, että olen tehnyt kavalluksia” Minä selitin, ettei hänellä
ole mitään hermostumisen syytä meidän käymisemme johdosta. Me emme myöskään
luule mitään, me vaan yritämme tutkia ja etsiä totuutta tästä kummallisesta jutusta.
Tilikirjoista selvisi, että oli myyty kaikille Kunnallislautakunnan jäsenille voita 2,50p.
rajahinnasta, mustan pörssin hinnan ollessa 5-6 mk. kilolta. Ainoat ostajat olivat, kaikki
Kunnallislautakunnan jäsenet. Pienin ostaja eräs parin lehmän omistaja, Koko sota aikana
2 kiloa, suuremmilla taisi olla 100 päätä navetassa niistä 50 lypsävää.
Kysyin Kunnalliskodin Johtajattarelta: ”Eikö hän tiennyt, että Kuntakokous on tehnyt
päätöksen: ”Että maatilalta tulevat elintarpeet on käytettävä, Kunnalliskodin hoidokkien
ravinnoksi.
K.kodin Johtajtar selitti, että Kunnallislautakunta on hänen työnantajansa ja voi eroittaa ja
ottaa hänet toimeensa. Selitimme olevamme aivan samaa mieltä Johtajattaren kanssa.
Tämä teidän kirjanpitonne, kääntää tämän asian aivan ylös-alasin.
Pyysimme saada laitoksen soppaa, Koska oli jo ehtinyt tulla päivällis aika. Kun jotajatar
antoi määräykse eräälle hoitajalle, hakea meille ruokaa, menin minä mukaan, nähdäkseni
että saamme isosta padasta. Meille oli valitettu, -kierrellessämme, - että peruna keitto on
liian makeata.
Syönnin aikana juttu luisti jo oikein hyvin. Muun muassa Johtajatar kysyi: ”Miksi menin
ruuan hakian jälessä, kun hän meni hakemaan ruokaa”. Vastasin:”Siksi että näin, jos me
saamme isosta padasta, meille valitettiin tuolla osastolla, että perunakeitossa on liika
paljon lanttua”. Minun makuuni tämä sopii hyvin, mutta kaikki eivät siitä pidä.
Johtajatar selitti, että heille tuli maatilalla hyvä lanttu sato, mutta peruna sato huono.
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Hyvästi jättö tapahtui hyvin ystävällisessä hengessä. Vakuutin hänelle, että tämä meidän
käyntimme tulee muuttamaan painopisteen oikeaan osoitteeseen .
Paluu matkallamme poikkesimme Kunnantoimistoon. Tarkastimme viimeisen vuoden
tlikirjat ja niistä kertyi yli Kaksi ja puoli vuotta jatkunut voi kauppa.
Kunnankirjuri kysyi: ”Mitä te nyt sitte löysitte sieltä. Sanoin, että löysimme kaksi ja puoli
vuotta harjoitettua voi kauppaa. Kunnallislautakunta on ostajana ja johtajatar on myyjänä.
Mitä te aijotte tehdä, kysyi kirjuri. Kihlakunnan oikeus selvittää kai loput.
Viimeinen kohtaus oli vielä se: että kouluutettu, sivistynyt Ja kaunis rouvat otti kaulastani
kiinni ja pyysi jättämään jutun sikseen. Selitin sihteerin rouvalle, että se rasva on poies
nälkäisten suusta, sen tähden en voi sitä jättää sikseen.
Me laadimme raportin tutkimustemme tuloksista, mutta emme ehtinee sitä viedä edes
Kunnallisjärjestön toimihenkilöille, ennen kun alkoi luokka sota. En saanut tietää siitä enää
mitään sen jälkeen, kun tulin kotiin. Nämä syyttäjät olivat ptäneet kotonani perusteellisen
kotitarkastuksen, enkä minä niitä kätkenyt. Ne olivat kirjoitus pöytäni laatikossa, kuten
kaikki muutkin paperini. Uskon että näitä papereita he, juuri hakivat.
Jouduin heti 27/1 lähtemään rintamalle ja koko taistelun ajan, sekä 4 ja+1/2 vuotta
vankilassa, ennen kun saavuin kotiin.
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Kun sitte syytettä 4:nen kerran käsiteltiin tuomioistuimessa, kysyin tuomarilta: ”Onko
mahdollista, yhden henkilön, joka koko ajan on ollut kaukana kotipaikaltaan, tehdä, ja
johtaa kaikki nämä parikymmentä raporttia sisältävät tehtävät, jotka minulle olisivat aivan
ylivoimaisia, siinäkin tapauksessa, että olisin koko ajan ollut kotipaikkakunnalla. Sitte vielä
lisäksi, ne ovat keskenäänkin ristiriitaisia. Samassa pöytäkirjan § sä. Eri kerralla lähetetyt,
Määrätty 17 – 45 punakaartiin, toinen, 18 – 50 vuoteen. Lähettäjä väittää nähneensä
tämän pöytäkirjan.
Tuomari myönsi jotakin, mutta minä en oikein käsittänyt, mitä se oli. eikä myöskään pöytä
kirjoissa siitä ole mitään mainintaa.
Asiani käsittelyssä meni aikaa pari kuukautta ja minä olin aina väli-ajan päävahdissa.
Alioikeuden pätöksen, 20/9 jälkeen minut vietiin kasarmille, toisten joukkoon.
Kun yksi vuosi oli kulunut, siirrettiin kaikki vangit Hennalasta, Riihimäen kasarmille.
Huomattavin muutos oli siinä, etteivät vartiat yleensä osoittaneet vihmielisyyttä vangeille.
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Muutenkin oli joitakin sellaisia pieniä vpauksia. Huoneissakin sai nakerrella jotain pikku
töitä ja kuljettaa veistä y.m. piniä teräkaluja mukana huoneeseen.
Siksi olikin hämmästyksemme suuri, kun eräänä iltana oli portaitten alipäässä vartia.
Tarkasti kaikki vangit perusteellisesti ja otti pois kaikki pienetkin veitset, sekä terä kalut.
Kyselyihin ei annettu mitään vastausta,
Keski yöllä heräsivät ensin suutarit, kun heidän huoneeseensa alkoi tulla asfaltin käryä.
Kun he hyppäsivät sängystä lattialle, oli jalkojen alla kuuma ja pemeä asfaltti, joka poltti
jalkapohjia. Nyt alkoi hälinä ja kiire. Suurelle osalle vangeista, välähti heti, iltainen ruumiin
tarkastuksen syy. Käytävällä oleva yö vartia ryntäsi ulos ja pisti ulko oven lukkoon.
Heikko her moisemmat juoksivat käytävällä edestakaisin ja vetivät samalla terva-savua
keuhkoisiinsa.
Meillä oli avettavat ikkunat. Ensi työkseni vilkaisin ikkunasta alas, arvioin se noin 4
metriksi. Olin Vapaa-palokunnassa, nappulasta saakka, voimistelu seurassa. Tiesin
selviäväni hyppäämällä. Avettiin kaikki ikkunat auki ja komennettiin ovi kiinni. Kahdesta
kymmenestä miehestä jäi meidän huoneeseen 6 miestä. Panimme vaatteet yllemme, loput
tavarat pussiin ja sitten patja, huopa ja tyyny. Sen jälkeen hyppy patjan päälle.
Tilannetta paljastava erikoisesti oli se, että meidän touhumme kesti ehkä noin kymmenen
minuuttia ja ennen kun me ehdimme hypätä ikkunasta ulos, alkoi Suojeluskunta ampua
ikkunista sisään.
Menimme nopeasti toiselle puolen rakennusta, päästäksemme suojaan ammunnalta.
Siellä oli vangin vartiat kiväärien kanssa ja löivät kiväärin tukilla ikkunoita rikki. Työ oli
alettu juuri siitä päästä rakennusta, missä ensimmäisenä oli työnvalvojan toimiston ikkuna.
Josta juuri tuli alkoi.
Vankien joukosta kuului huutoja: ”Kyllä se jo muutenkin papalaa, ettei enää tarvitse vetoa
lisätä. Nyt alkoivat vartiat Ottaa vankien ulos heittämiä patjoja, sullomaan niitä, tulta
syökseviin ikkunareikiin. NIIN tuli poltetuksi suuri osa vielä niistä patjoista, joita vangit
olivat heittäneet ulos ikkunoista.
Vielä kiinnitti heti huomio siihen, että ammunta tapahtui ainoastaan toiselta puolen
rakennusta olevasta metsässtä. Toinen puoli, myöskin metsää, oli , -- ainakin näennäisesti
miehittämättä. Vankien keskuudessa levisi heti käsitys, että kyseessä on ansa. Varoitus
kiersi ympäri pihhaa, ettei kukaan saa mennä lähelle aitaa.
Eräs puuseppä vertaan vartioista meni sinne metsään kysymään ampujilta: ”Mitä te oikein
täällä ammutte? Ei hän siihen saanut mitään vastausta. Mutta Sujeluskunta lopetti
ammunnan.
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Koko hälinän ajan levittivät vartiat pihalla sellaista juttu-a, että vangit sytyttivät sen palon.
Vangit nostivat aika rähäkän, Ja sanoivat: ”Lopettakaa se juttu lyhyeen, tai tehdään
selvää, kuka sen on sytyttänyt.
Torstai aamulla tuotiin pihalle suuri kokoinen, käsin punpattava ruisku. Kun palon
alkamisesta oli kulunut kuusitoista tuntia, pumpattiin savuaville jäännöksille ensimmäiset
vesisuihkut.
Tuntui kerrassaan ihmeelliseltä ettei asiassa kuulusteltu yhtään yläkerran asukasta, vaikka
talo alta poltettiin. Asuntonsa menetti 360 vankia, niitten joukossa oliis varmaan ollut
monta, jotka olisivat uskaltaneet puhua totta, vaikka se kyllä olisi ollut hengen vaarallista.
Meidät sullottiin jälelle jääneeseen kasarmiin . Siellä oli ahdasta ja työpaikat oli menetetty,
joten alkoi siirto. Muutaman päivän kuluttua lähetettiin 100 miestä Tammisaaren
pakkotyölaitokselle. Jonkun päivän kuluttua lähetettiin toinen 100 miehen lähetys. Siinä
jouduin minäkin sitte mukaan.
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Saavuimme Tammisaaren vankilaan vähän ennen iltaa joten saimme yhden aterian.
Olimme ehtineet jo vähän vilkaista ympärillemme, ennen ruuan jakelua. ---- Suuri, vanha
öljy tynyri ovi pielessä, ulostuksia varten, seinät täynnä tapetun lutikan jälkiä, vihaa
uhkuva, ylpeä käytös vartioitten esiintymisessä.
Kun vartia aukaisi oven, ruoka-astioitten ulos antoa varten, huomautin vartialle: ”Täällä on
kai paljon syöpäläisiä. Vartia vastasi, hyvin irvokkaasti: ”Lakaiskaa varsiluudalla kasaan,
konkipojat hakee paareilla pois”. Hän löi samalla oven kiinni. Kopautin vähän ovelle. Hän
avoi oven uudestaan ja kysyi vielä: ”Mitä asiaa vielä olis”. Sanoin: , että pyytäisin vielä
päästä johtajan puheille”. ”Kyllä te pääsette sinne vielä ilman pyytämättäkin”, vastasi
vartia, samalla sulkien oven hyvin mahtipontisesti. Ennen oven sukemista hän vielä sanoi:
”Ette olekaan nyt missään Riihimäellä”.
Työhön lähdön aikana avettiin kaikki ovet auki ja pääse kosketuksiin edellisessä joukossa
tulleitten tovereitten kanssa. He selittivät että täällä joutuu jonakin päivänä johtajan
puheille, koita vähän varoa sitte, ettet kovin paljon paljasta politiikkaasi, siitä on seuraus
Päävahti.
Jonkun päivän kuluttua tuli minun vuoroni, toisia oli jo ollut ja osa oli siirretty päävahtiin.
Kun sitte vrtian kuljettamana menin johtajan toimistoon, istui Johtaja L pöydän takana,
vartia poistui ja me jäimme kahden. Johtaja otti askin taskustaan ja pisti tupakan
suuhunsa, katseli minua ylhäältä alas asti, koitti kai arvioita, mikä hänen edessään nyt
seisoo. Asetti oikean jalan polvensa, vasemman jalan polvensa, oikean päälle ristiin, sen
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päälle vasemman kyynärpäänsä. Sytytti tupakan ja sanoi: ”Jaa-ha, - Nimi ja numero.”
Sanoin nimeni ja numeroni. Minäkin katsoin häntä. – Savuke sormien välissä, taapeloitu
istuma-asento, näky veti esiin aivoista paksun ajatuksen: ”VARATUOMARI”!
Tämän lavastuksen jälkeen sanoi Johtaja: ”TE olette nyt sitte uskottu minun
kasvatettavakseni. Vastasin: ”Tulevaisuus näyttää sitte, minkälainen kasvattaja herra
Johtaja on”.
Sitte alkoi kuulustelu: Johtaja: ”Mitä te arvelette tuomiostanne? Vatasin: ”Luokka tuomio”.
Johtaja: ”Millä te sen perustelette”? Vastasin: ”Kun kaksi riitapukaria tappelee, molemmat
omien etujensa puolesta ja niitä kun hävisivät, - rangaistaan ja toisia ylistetään maasta
taivaisiin asti. Lain mukaan rangaistaan molempia, voittajaa usein vielä kovemmin.
Johtaja: ”Niin, mutta valkoiset taistelivat lain ja oikeyden puolesta. Sanoin: ”Etten minä voi
tunnustaa sitä sellaiseksi, kun otetaan rahat kukkarosta, kellot taskusta, saappaat jalasta
ja kaikki, jolla vähänkin on käyttö arvoa. se on minun mielestäni rosvousta, jos sitä tekee
punainen tai valkoinen.
Johtaja: ”Minä tulen nöyryyttämään teidän niska voimanne. ” Sanoin: ”Olen kuulunut
voimisteluseuraan melkein lapsesta asti ja tullut siihen tulokseen, että enempi treenataan,
sitä enempi vahvistuu.
Vartia sai määräyksen viedä minut huoneeseeni. Siellä vartia käski minun koota tavarani
ja sitte lähdettiin Päävahtiin.
Siitä 100 miehestä, joitten mukana minäkin tulin, joutui 36 Päävahtiin. Niitä mielipiteittensä
tähen eristettyjä ei rangaistu, mutta otettiin kaikki poliittisille vangeille myönnetyt oikeudet
pois.
Nämä vngit kutsuttiin noin 2 viikon väliajoin johtajan puheille. Johtaja tavallisesti kysyi:
”Onko jotain toivomuksia?
Viiden kuukauden kuluttua oli 36: sta vain 2:si Päävahdissa, eräs porilainen nimeltä:
”Steliin” ja minä.
Kun Johtaja ensi kerran kutsui minut puheilleen, kai armonanomusta vaten. Johtajan
ensimmäinen kysymys oli: ”Nooh! mitäs asiaa Suomisella nyt on”: Vastasin: ”Kai herra
johtajalla on jotain asiaa, koska on minut tänne kutsunut”. ”Eikö teillä ole mitään
ysyttävää? Kysyi johtaja. – Vastasin kieltävästi. Saatte mennä, sanoi johtaja. Samanlainen
kutsu uusiintui vielä kolme kertaa, aina samalla tavalla.
Kun olin ollut yli kolme kuukautta yksinäisessä sellissä, pälkähti päähäni pyytää johtajan
puheille. Pääsy järjestyikin aika nopeasti. ”Mitä olisi asiaa?” kysyi johtaja. –”Olisin utelias
tietämään, mistä tämä rangaistus johtuu, joka minun osallani on pantu”.? ”Pidättekö te sitä
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rangaistuksena, että te asutte Päävahti rakennuksessa?”. Kysyi johtaja. Vastasin: ”että
en,” mutta minulta on otettu myös pois, kaikki poliittisille vangeille myönnetyt oikeudet.
”Esimerkiksi mitä”? kysyi johtaja. Sanelin: ”Koulun käynti oikeus, tupakan poltto oikeus,
omat vaatteet otettiin pois, oma saipua ja pyheliina, eikä annettu mitään tilalle. Vaikka ei
minulla olekaan mitään titteliä, olen sentään tottunut joskus pesemään kasvoni ja käteni”.
Johtaja vakuutti että tulen ne saamaan. Sanoin: ”Kyllä, aivan varmasti sitten kun pääsen
täältä pois.” Ennen lähtöäni johtaja vielä sanoi: ”Teidän laisenne kuuluukin olla
päävahdissa”. Huomautin, etten ole asunnostani valittanut.
Kun olin ollut sellissä 5 kk. tuli pastori antamaan minulle ”sielun” hoitoa, säännöt
määräävät sen kerran 6kk. aikana.
Pastorin ensi kysymys oli: ”Kuinka kauan olette olleet yksinäisessä sellissä?” Vastasin: ”En
vielä kuin 5 kk.” Se on pitkä aika”; sanoi pastori. Vastasin: ”EI se iankaikkisuudessa
mikään pitkä aika ole.” ”NO eikö täällä sitte ole aika pitkä”, kysyi pastori. Sanoin: Eikö
täällä ole 24 tuntia vrk, niin kuin muuallakin? Pastori haukkoi vähän ilmaa ja alkoi puhua
puulusikan teosta, minä kun tein niitä vain yhden joka päivä. Naapuri selleissä oli 2 miestä
ja ne tekivät toista kymmentä päivässä.
Sitte pastorin silmä sattui kirja hyllyyn ja otti sieltä paksumman kirjan, katsoi sen nimen: ”Euroopan kirjallisuuden historia” ”Tämä on hyvä kirja.” Siihen minä sanoin: ”Kyllä minun
mielestäni, mutta en minä luule ett papit sitä kehuvat”. ”Miten niin? kysyi pastori. No
eräskin sanonta kuuluu näin: ”PApit ovat maailman sivu olleet kaiken edistyksen
vastustajia.” ”Jaa en minä ole sitä lukenut”. Tässä on se sielun hoito kerrottu kokonaan,
minkä minä sellissä ollessani sain.
Se lusikan teko olisi monivaiheinen ja pitkä kerrottava mutta en katso sitä kertomisen
arvoiseksi.
Sitten tuli syksy ja kylmä ilma, Minulla oli erittäin ohut paita ja saman lainen pusero. Pyysin
vartialta jotain vahvempaa vaatetta. Vartia sanoi: ”EI ole.” pyysin omiani” mutta vastaus oli
kielteinen. Pyysin johtajan puheille, Johtajalta pyysin saada virkakirje paperin. Se luvattiin
ja minä läksin pois. Kun sain paperin, kirjoitin Vankeinhoito hallitukselle.
Selostin siinä koko sen ajan kohtelusta, minkä olin laitokselollut, Erikoisesti painostin sitä,
että pakkas-ilm,allakin jouduin kävelemään hiljaa, 4m. välimatkan etäisyydessä toisista,
pihan ympäri. Siitä on ollut vaikea reuma kolotus kehossani.
Seuraavana päivänä, kirjeen jättämisestä, minulle tuotiin, sotasaaliina saatu, venäläinen
toppa takki. Ihmettelin, mistä näitä nyt on saatu, kun ei silloin vielä ollut, kun minä pyysin.
Viikon verran jälkeenpäin, minut vietiin kasarmille, toisten joukkoon.
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Selostn myöhemmin koko 7 vuoden ajan kulutus toimintaa, yhdessä kappaleessa.
Nytkoetan vähän kosketella taistelua kasvattajiemme kanssa.
Läheni joulu, aloimme järjestää joulujuhlaa. siitä oli seurauksena, että meitä joutui taas 4
miestä päävahtiin. Siitäkin myöhemmässä kappaleessa.
Eräänä iltana tuli vartia ja ilmoitti, että huomenna on laitoksella Oikeuskansleri
tavattavissa: ”Jos jollakin on jotain asiaa, on se nyt heti ilmoitettava”. Meidän huoneesta
ilmoitti 3 miestä. Kaikkiaan oli ilmoittautunut 150 .
Oikeuskanslerin vastaan otto kesti kaksi päivää. minäkin olin ensimäisen päivän iltana
jälkeen 21:den.
Toisen päivän iltan klo 18 oikeuskansleri sanoi johtaja L:lle: ”Pyytäkää ero.”
Tämän jälkeen saimme uuden johtajan, joka oli ankara mies, - vangeille, mutta vartioitten
aiheeton ilkeys, vankeja kohtaan väheni myös jonkun verran.
Kun sitte julkaistiin armahduslaki 12 vuotta tuomituille, eikä minua laskettu pois. Lähetin
kymmenen kysymystä sisältävän kirjelmän Eduskunnan oikeusasiamiehelle.
Eduskunnan oikeusasiamiehelle.
Sen johdosta että minä yhä edelleen olen vangittuna, vaikka on julkaistu armahduslaki
tammikuun 30 päivänä 1920, jonki lain mukaan minun olisi pitänyt päästä vapaaksi,
rohkenen tehdä muutamia asiaa koskevia kysymyksiä.
Onko minut tuomittu rikoslain 2 ja 6 § mukaan valtiopetoksesta, kuten Valtiorikosoikeuden
pöytäkirjat osoittavat?
Onko yllämainitun armahduslain sellaisen tuomion saanut, vapautettava?
Olenko minä sen jälkeen ollut vangittuna asiapapereitten perusteella, kuten viranomaisten
selitykset sanomalehdessä ovat antaneet ymmärtää?
Missä ja koska minulle on yksi tai useampi sellainen asiapaperi suullisesti tai kirjallisesti
esitetty, joka estäisi mainitun armahduslain sovelluttamisen.
Voidaanko Suomen lakien ja yleisen oikeus käsityksen mukaan antaa paperille, jota ei
syytetylle ole edes esitetty, tuomioistuimen päätöksen arvoinen voima?
Kuka on vastuussa niistä kärsimyksistä, joita jo kolmatta vuotta olen saanut kestää,
asiapaperin allekirjoittajatko tai ne, jotka ovat asiapaperin arvon kohottaneet lain voiman
voittaneen tuomioistuimen päätöksen arvoiseksi.
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Jos, saatuani itse tilaisuuden valvoa asioitani, voin todistaa vääräksi tai väärennetyksi,
olenko oikeutettu, voimassa plevien—Suomen lakien mukaan, saamaan hyvitystä.
Yllä olevan johdosta katson olevani oikeutettu vaatimaan, että sellaiset asiapaperit, joita ei
minulle ole esitetty ja jotka ovat vaikuttaneet vapauttamiseni viipymiseen, viipymättä
minulle esitetään sekä anon, että pääsen nauttimaan armahduslain minulle suomaa
oikeutta.
Yllä olevaan kirjelmään en koskaan saanut vastausta. Jonkun viikon kuluttua minut
laskettiin ehdolliseen vapauteen.
Lokakuun 26 päivä 1922 saavuin kotiin. Tilanne oli synkkä. Lattia täynnä vuoteita, kaiken
värisillä kankailla paikatut peitteet lasten verhona, Lattialla ei ollut tilaa, mihin astua. Minä
tulin 16 neliö metrin huoneeseen, minä tulin kuudenneksi.
Työvaatteeni oli pienennetty lapsille. Suuhun pantavasta ei paljon mitään tietoa
Oli lähes puoliyön aika. En voinut koskea perheeni jäseniin, kun laitoksella oli kaiken laisia
iho tauteja. Olin kyllä itse onnistunut suojautumaan niistä. Kun noin 100 miestä vietiin yhtä
aikaa saunaan, minulla oli aina tapana saipuoita itseni kokonaan. Luulen sen auttavan,
että säilyin tartunnalta.
En nukkunut sinä yönä vähääkään. Mietin työ järjestystä ja aamulla aloin sitä toteuttaa.
Ensin menin saunaan, Panin ylleni puhtaat alusvaatteet, velivainaani vaimo antoi takin ja
housut, jo paljon käytetyt kylläkin.
Seuraava kohde oli rautakauppa ja lauta piha.
Illalla oli nurkassa ylis- ja alissänky, johon sopi 4 lasta nukkummaan. Ne oli tehty niin, että
ne sai nostaa päiväksi eteisen komeroon. Nyt pääsi jo yölläkin liikkumaan lattialla.
Seuraavana päivänä menin ensin valokuvaajalle, minulla oli 5den kuukauden ikäinen, täysi
parta. Sitte parturille, Sen jälkeen poliisi-laitokselle, näyttämään itseni, että tietävät lisätä
poliisi voimaa, tarpeellisen määrän.
Työn saannissa ei mnulla ollut mitään vaikeuksia, minulle tultiin kotiin työtä tarjoomaan ja
otin tarjouksen heti vastaan.
Seuraava suunnitelma oli ruveta hankkimaan oma asunto. Tämä oli jo panna minut
Löyhäpäisen kirjoihin.
Kun istuin pihalla ja piirtelin tupakka-askin kanteen mökin pohjaa, Äiti katseli ja kysyi: ”Mitä
sinä nyt suunnittelet? vastasin: ”mökkini pohjaa”, Äiti meni sisälle ja sanoi Isälle: ”Nyt se
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poika on tullut hulluksi”. Se istuu pihalla ja piirtää mäkkinsä pohjaa”. Isä tuli ulos
keskustelemaan kanssani. Sanoi lopuksi: ”Ei mitään saa, jos ei mitään yritä.” Sanoin: ”Kun
nyt on kaikki mennyt, ei ainakaan voi mitään menettää.
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Vaikeuksista huolimatta, onnistuin saamaan vuokra tontin, sopivalla ehdolla.
Lainan saanti oli myös vaikeaa, koska oli kireä raha tilanne ja minä vailla
kansalaisluottamusta. Mutta olin jo erittäin liikunta kykyinen ja takauksilla oli
kansalaisluottamus.
Keväällä aloin raivata tietä n.s. Laihasmäen päälle, sitten ampua rakennuksen pohjaa.
Tein yöllä ja pyhänä omaa mökkiäni ja päivällä vieraille taloja. Nukkuma aikaa jäi noin
neljä ja viisi tuntia vuorokaudessa. Syyskuussa oli sokkeli ja kellari valettuna. Sekä yksi
hirsikerta ja permanto niskat paikoillaan.
Kun minut sitte syyskuussa eräänä iltana haettiin omakotirakennukseltani, poliisilaitokselle
kuulusteltavaksi, Luulin että kysymyksessä on T.Y. Tarmon lakkauttamis juttu. Mutta siellä
alettiin kysellä, ketä kuului Maarian koppaniaan, ynnä muuta kaartin aikuisia asioita.
Kuulustelioina olivat: Iso-M Helsingistä ja sihteerinä: ”Rinne”niminen mies, kai entisiä
Turkulaisia. Sain lähteä kotiin ja käskettiin tulla aamulla klo. 10 nen. Selitin, että on
yhteinen urakka työ, eikä siitä sovi olla pois. Sain luvan tulla jälkeen 4 jän.
KUn seuraavana päivänä menin sovittuun aikaan, lykättiin eteeni täyteen kirjoitettu iso
paperi arkki. Käskettiin kirjoittaa nimeni alle. Siinä oli syyte harkitusta murhasta,
ensimäisen komppanian päällikköä vastaan. Sanoin, etten kirjoita siihen nimeäni, koska se
on aivan valheellinen paperi.
Ensin minua mielisteltiin ja hellyteltiin. Kuvailtiin minun asemaani. Olette juuri päässeet
vankilasta, asunto kesken eräinen, vaimo ja 4 alaikäistä lasta y.m.
Sitte selitettiin: että jos ette nyt tuota allekirjoita, niin he järjestävät minulle elinkautisen
tuomion. Sisuni alkoi vähän nousta ja sanoin:”Jos te siitä valtiolta palkkanne saatte, että te
syyttömiä ihmisiä linnaan toimitatte, niin kai teidän sitte jotain täytyy palkkanne edestä
tehdä.” Vielä ohrana M vakuutti, että hän on saanut paremmatkin miehet taipumaan,
lisäten vielä, että heillä kyllä löytyy keinoja. Vastasin hänelle, etten lähde väittelemään siitä
kuinka hyvä mies minä olen, mutta ette määrä sitä, mitä minä puhun tai kirjoitan. Vielä
lisäsin: että tunnen kaikki teidän hieronta ja vääntö-järjestelmänne ihan tarkkaan ja olen
monta selkää teidän jäleltänne nähnyt, mutta ne ei vaikuta asiaan.
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Kun pääsen pois vankilasta, voin tulla sieltä pää pystyssä, mutta jos rupean teidän
kätyriksenne, en kehtaa katsoa ketään ihmistä silmiin.
Minut pidätettiin, syytetty oli jo pidätetty päivällä. Ohranat määräsivät meidät lähetettäväksi
Helsikiin seuraavana päivänä. Mutta meidät lähetettiin heti Turun läänin vankilaan yöksi.
Siellä toimitettiin täydellinen täydellinen tarkastus ja punnitus. Seuraavana päivänä meidät
passitettiin Helsigin läänin vankilaan.
Kun ohrana tuli meitä hakemaan läänin vankilasta, se oli ärtynyt siitä, ettei meitä lähetetty
suoraan heille, kuten oli määrä, Taisivat meidän luumme säilyä eheänä sen takia. Turun
poliisit varmaan kuulivat , ainakin osan meidän keskustelustamme kun ovi ei ollut aina
täysin suljettu välillä. Taisivat pelätä joutuvansa selkkaukseen.
Helsingin Ohranan kopissa.
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Heti ensimäisenä päivänä minua kuulusteli eräs ohrana, joka puhui surkeasti
honottamalla. Hän oli kuulemani mukaan, oikein etevä ammatissaan. Tämä Ohrana vaati
minun osaavan ruotsia, kun lopulta kysyin: ”Eikö täällä voida Sumeksi tutkia, hänlopetti
känkötyksensä.
Ymmärsin kyllä syyn, kun hän teki minulle kysymyksiä ruotsiksi. hänen tarkoituksensa oli
saada minut valheesta kiinni. Oli kai tutkinut minun sukuluetteloni.
Isoisäni oli Ruotsin maalainen kalastaja, Isoäitini Satakunnasta, umpi suomalainen. Vihitty
tulkin välityksellä avio liittoon. Isoäiti ei oppinut koskaan ruotsia, jotavastoin isoisä oppi
välttävästi Somen kielen.
Minä en tutkittaessa valehdellut, Jos en halunnut selitellä asiaa jätin vastaamatta. Koko
vankeuteni aikana panin merkille, että minua, joka tutkinnossa ja melkein kaikki virkailiat
oikein uhalla koittivat saada minut, jopa viekoittelemalla, vlehtelemaan.
Seuraava tutkia oli nuori mies, kai joku oppilas. Hän ei sanonut tulleensa tutkimaan. Sanoi
olevansa samalla rintama osalla vastakkaisella puolella, siis Lavialla. Kyseli: mitä me
teimme vangeille, sanoin että me lähetimme paikallis-esikuntaan.
Minä vuorostani sanoin: Te olitte siis siinä joukossa, joka sai punaisilta 11 vankia, ne
löydettiin, teidän perääntymisenne jälkeen silvottuna kuoliaaksi, eräässä heinäladossa. Me
tulimme vasta tämän ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen Suodenniemelle. Tältä
oppipojalta hävisi koko keskustelu halu.
Pari päivää talossa oltuani, minua lakattiin ruokkimasta. Kerran päivässä tuotiin
kauravettä, josta oli siivilöity ryynit pois.
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Muutamana päivänä join sen ja ajattelin: ei tämä ainakaan ole vatsalle vaarallista. Mutta
se aiheutti hirmuisen nälän tunteen. Kaasin sen joka päivä makkipyttyyn, joka oli kopissa.
Sain olla rauhassa muutaman päivän. Joskus ylivartia tuli herättämään päivällä ja sanoi:
”Ei täällä saa päivällä nukkua. Valitin, että olen niin hermostunut ja kun katselen tuota
petia, ei millään voi välttää kiusausta. Kun sitte rupee sitä koettamaan, niin nukahtaa
väkisin.
Kun 10: nes. paasto pävä iltana klo: 19 kuulin keskustelua kopini oven takana, olin
pelkkänä korvana. Ohrana M:n tunsin äänestä ja arvasin toisen ylivartiaksi. M kysyi: ”Miten
Suominen jaksaa?” En minä ymmärrä, se vaan nauraa ja nukkuu”. vastasi vartia. Jos se
on vaan teeskentelyä, sanoi M. Ei se ole, sanoi vartia, kun sinne menee ja herättää sen,
niin se virnistelee. Eräänäkin päivänä jutteli, että kun nyt tultu toimeen näin hyvin, sietäis
vartian tarjota jo sentään tupakka, Toisinaan jotain muuta joutavaa. Saman tapaisia
keskusteluja joka päivä.”
Ohrana: ”Saatana,! Sitten täytyy antaa selkään”. Ylivartia: ”Niin, mutta kun minä joudun
siitä aina vastaamaan. Nytkin Oli juri tuo Mäkeliinin juttu juuri Eduskunnan käsiteltävänä.
Ohrana: ”Perkele! ei Eduskunta meille mitään voi.” Ylivartia: ”Kyllä siitä aina sentään jää
ihmisten mieliin jotakin”. Odotin tarkkaan, jos jompi-kumpi olisi maininnut sanallakin
itsemurhasta, mutta molemmat puhuivat koko ajan vain myrkytyksestä
Edellä mainitun keskustelun jälkeen aukaistiin ovi, ja minun käskettiin seurata M:ää.
Saavuimme siihen kuuluisaan huoneeseen, josta ei ääni sanota kuuluvan muualle.
Ensimmäiseksi kehoitettiin istumaan, minun tuolini oli asetettu hiukan ohranan tuolista
eteenpäin, joten hän olisi helposti saanut minusta otteen takapuoleltani. Tiesin tämän,
toisten kertomuksien perusteella. Kiepautin tuolin muutaman metrin sivulle ja istuin siihen.
Hän teki minulle muutamia kysymyksiä, samoja, joita hän edellisillä kerroillakin jo oli
kysellyt. Snoin: ”Etteivät ne asiat ole yhtään muuttuneet ja minä tiedän kyllä mikä tämä
koppi on”. Mutta muistakaa, etä jos te nyt alatte pahoin pitelemään minua ja jos te sitte
henkiin jätätte, niin minä tulen uhraamaan koko elämäni kostoon”. Johon ohrana vastasi:
”En minä pelkää, rikollinen on arka”. Sanoin hänelle: ”seon teille laiha lohdutus”.
Olin jo melkein heti istuttuani, noussut kävälemään ja pyörin, kuin nyrkkeiliä kehässä, aina
päin ja mahdollisimman etäällä. Olen vakuutettu, että hän huomasi, että aion tosissani
puolustautua, tai sitte hän taisi epäillä, että olen harjoitellut nyrkkeilyä. Luotin siihen, että
onnistun hyvällä potkulla, saamaan sen verran aikaa että saan tuolin. Muuta irto-asetta en
siitä kopista havainnut. Mutta hänen liikkeensä olivat hiljaisia, mutta vaanivia.
Muun muassa hän kysyi miksi minä olen niin hermostunut? Vastasin: ”En minä ole
hermostunut, mutta minua suututtaa oma avuttomuuteni”. ”Te olette puolta friskempi mies
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kun minä ja Provninki persetaskussa, mutta antakaa minulle samanlainen ase, niin saatte
nähdä kuinka hermosto toimii.”
Keskustelun aikana, sanoin vielä: ”Te olette aika etevä mies ammatissanne, voisi verrata
Sherlok Holmeksiin. Kun joku kätyri antaa teille nimen ja osoitteen, heti te tiedätte kuka on
oikea syyllinen”. Se taisi käydä oikeaan paikkaan koska hän sanoi suoraan: ”Kyllä minä
tiedän, että ette ole pinimmälläkään tavalla tähän murhaan syyllinen, mutta jos ette kirjoia
tuota tuota alle, niin te saatte elikautisen tuomion.”
Lopulta hän ilmoitti ”että mennään sitte tkaisin.” Ulosmeno-oven-pieli-nurkassa oli pöytä,
ohrana veti sen laatikon auki, käski minun valita itselleni kirja, että aika kuluu paremmin.
Kun minä olisin mennyt sinne nurkkaukseen, hän olisi joutunut minun selkäni taakse.
Mutta minä livahdin hänen selkänsä takaa ovelle ja sanoin: ”En minä teidän kirjojanne
tarvitse, kyllä minun aikani kuluu muutenkin”.
Tämä ”Herttainen” tilaisuus oli kestänyt 3: me tuntia.

Seuraavana päivänä saapui laitokselle Suomen Ohrana laitoksen ylipäällikkö. Kuuntelin
mitä valittamista toisilla olisi ollut, mutta en kuullut mitään moitittavaa.
Kun sitte tuli minun vuoroni. Ylijohtaja kysyi: ”Miten on kohdeltu laitoksella”? Vastasin:
”Minua on kohdeltu liiankin hyvin, ei ole häiritty edes ruuan kanssa 10 päivän aikana”,
”Ettekö te ole saaneet velliä joka päivä”? Vastasin: ”En voi tunnustaa velliksi sellaista joka
on ohempaa kuin maito, Tänä aikana olen saanut kahtena päivänä, yhden kahvikupillisen
veran maitoa. Eikä se asia muutu siitä miksikään, vaikka ei minulle annettaisi vettäkään.
Valitin vielä siitä: ”Kun meitä kuljetettiin Hollolassa, näyttelemässä, saimme matkalla täitä,
pyysimme päästä sunaan ja maksaa itse, Ei ole päässyt, eikä ole tappamalla saatu niitä
loppumaan.
Ylipäällikkö puhutteli Ylivartiaa käytävällä, olin kuulevinani vartian selittävän, että tutkinto
on vielä kesken.
Seuraavana päivänä sain ruokaa, niin kuin toisetkin ja lisäksi, kaksi pakettia, Turusta. Ne
olivat osittain jo pilaantuneet. Kun nyt sain ne yhtä aikaa ja vielä talon ruuat yhtä aikaa,
niin he kai kuvittelivat, että minä syön itsni kuoliaaksi. Ei heillä rassuilla, suuressa vallan
hurmassaan ollut aavistustakaan, kuinka suuri elämän kokemus minulla oli jo takana.
Varsinainen syytetty sai koko ajan säännöllisesti ruokaa ja tupakkaa. Muutaman päivän
kuluttua meidät lähetettiin Helsingin Läänin vankilaan.
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Helsingin läänin vankila.
Täällä alkoivat tavalliset vastaan otto seremoniat, tarkastukset ja punnitukset. Kun vaaka
näytti vähän alle 60 kiloa, rupesin väittämään, että vaaka on epäkunnossa, kun muutama
viikko taaksepäin sama vaaka näytti yli 70 kiloa. Tarkastettiin vaaka ja se näytti vaan
saman. Ihmettelin: ”Olin kylläkin Ohranan kopissa 11 vuorokautta ilman ruokaa, mutta en
olisi luullut sen noin paljon painoa pudottavan”.
Vastaan otto oli asiallinen, pikemminkin se muistutti tapaa, jolla kauppa liikkeissä otetaan
vastaan joka päiväinen asiakas. Muitten kysymysten joukossa, oli kaavakkeessa kysymys:
onko ennen rangaistu: Johon vastasin: ”On, kapinasta laillista hallitusta vastaan”. ”No siitä
nyt olisi saanut rangaista vähän jokaista”. sanoi vartia.
Suurempi osa vartioista oli suorastaan ystävällisiä. Ensin jouduimme samaan koppiin,
mutta jo seuraavana päivänä tuli vartia kysymmään : ”Olemmeko me samassa jutussa?
Vastasimme: ”kyllä”. ”Ette saakaan sitte olla samassa sellissä,”sanoi vartia, ja käskiminun
tulla mukaansa. Aukaisi erään sellin oven ja sanoi: ”Pannaan kaksi upseeria samaan
selliin.”
Tämä toveri oli nimeltä Lehvä, kotoisin Elimäeltä. Tosiaan myöskin Punakaartilais
päällikkö. Meillä oli paljon keskusteltavaa keskenämme.
Lehvä oli ollut tutkinto vankina 31 kuukautta. Kun ihmettelin, millä perusteella ne saavat
aina lykkäystä? Hän selitti, että kun ei voida todistaa syylliseksi, niin aina vaan
vakuutetaan, ettei todistajaa ole tavoitettu, joka voi todistaa syylliseksi. Lehvä oli lääkärin
avulla, sanut aamu- ja ilta päivällä, puolen tunnin kävelyn, raittiissa ilmassa. Kun ilta
päivällä aukaistiin kaverille ovi, kävelylle menoa varten, menin myös minä kävelylle. Siellä
oli sellainen korkea torni keskellä kävely pihaa, jossa seisoi aina vrtia, joka valvoi, ettei
kukaan vaan saa sanotuksi mitään kaverille.
Tähän tetävään oli valittu ainoa vartia, Joka heti ensi näkemältä jo osoitti, että hän vihaa
vankia. Hän oli rakenteeltaan lyhyt, iso vatsainen, vain vähän huomattavat olkapäät, jotka
vähitellen pienenivät päähän. Luultavasti tästä ilkeydestä johtuen hän oli saanut sellaisen
ruman nimen ”Mursunkyrpä”. Muuta nimeä ei hänellä kukaan tiennytkään.
Tämä erikois niminen vartia oli huomannut, että ilta kävely sakkiin oli tullut uusi mies ja tuli
kysymään, onko sillä kahden kertainen kävely aika. En tiedä miten vartia oli selittänyt
asian. Mutta seuraavana päivänä, kun yritin taas lähteä ilta kävelylle, snoi vartia: ”Ettei hän
voi enää laskea minua, koska tuo ”kävellyttäjä” on siihen kiinnittänyt huomionsa”. Mikäli
muistan, niin seuraavalla viikolla tuli tämä meidän osastomme ystävällinen Isäntä vartia
sellin ovelle, suu hiukan hymyssä ja komensi; ”asento!” Kuin yhdestä sopimuksesta,
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molemmat löivät kannat yhteen ja hiukan liioiteltu ryhti. ”Lepo”! sanoi vartia. Sitte hän
selitti:” Että laitokselle on tullut uusi Johtaja. SE on entinen sotilas upseeri, Majuri
arvoltaan, ja on määrännyt kaikki vangit pihalle harjoituksiin. Mutta hän ajatteli, että kyllä
kai Punakaartilais päälliköt osaavat ottaa asennon, ilman lisäharjoitusta.
Tällä johtajalla oli erään linnun nimi, mikä nimi meillä on aivan yleinen tyttö ihmisillä. Mutta
sukunimenä kuulin vasta toisen kerran eläissäni,
Asuin Tammisaaren pakko-laitoksella jonkin aikaa samassa huoneessa erään Suhonen
nimisen tamperelaisen toverin kanssa. Joka oli ollut jossain, paljon kosketuksissa tämän
Majurin kanssa.
Suhonen kertoi muun muassa: ”Että tämä majuri oli sellainen, joka helposti myösi mitä
vain, kun esiityessään otti asennon ja käytti puhuttelussa titteliä: ”Herra majuri”!
Kun tämä sukunimenä oli ihan ainut laatuinen, päätin kokeilla. Pyysin johtajan puheille,
Löin varmasti mallikelpoisen asennon ja sanoin: ”Herra Majuuri! Saisinko luvan käyttää
omaa villapaitaa”. ”Astukaa ulos, neuvottelen vahtimestarin kanssa,” sanoi Majuri. Menin
kutsuttaessa sisään ja Majuri lusui: ”Saatte”. Tein käännöksen ja läksin. Koska oli
odotettavissa, lähiaikoina lähtö keräjille Hollolaan, ihmettelivät kaverit kun minulla oli
sellainen villapaita. Olin HYvin hiljaa keinostani, miten sen sain.
Useat hakiat tulivat takaisin. Hyvin äkkinäsen, ei vastauksen, saaneena.
Kun pääsin saunaan, muistaakseni toisen kerran. Oli mainittu, ruman nimen omistava
vartia meitä kulettamassa. Yksi kerros osasto, noin 50 miestä. Jostakin syystä, oli
saunassa häkää kai oikein vahvasti, koska joka mies sai heti ankaran pään säryn.
Joka sellistä painettiin läppää auki, konki vartialla oli kiire jakaa lääkkeitä. Minulla oli pieni
peili mukanani. Katselin peilistä ja mietin, mitä nyt teen, kasvoni plivat harmaan kalpeat.
Ajattelin, että veri on paennut päästä, se pitäis saada sinne takaisin. Menin selälleni petille
ja nostin jalkani ylös seinää vasten, se tuntui vähän helpottavan.
Kun laskeuduin takaisin petille lepo asentoon alkoi kipu uudelleen pahentua. Nyt nousin
käsieni päälle seisomaan, jalat seinää vasten. Seisoin niin kauan kuin jaksoin. Uudistin
tämän x 5 kertaa, välillä leväten, koko ajan olin pitänyt ikkunan auki.
Oloni alkoi olla siedettävä ja menin peiton alle levolle. Vartialle oli jostain syystä välähtänyt
mieleen, ettei minun numeroni ollut ollenkaan ollut auki ja tuli jälkeen puolen yön
katsomaan. Ei vielä oikein tullut uni, kun vartia tuli ja ”miten äällä on asiat?” Kysyi, ette ole
pyytänyt lääkeettä ollenkaan”. Vastasin: ”Alan jo selvitä ehkä ilman lääkettä”. Vartia jätti
yhden pulverin pöydälle, sanoen: ”Jos nyt kummingin, jos nyttulee tarvis, toiset ovat
pyytäneet jo monta kertaa.”
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Tästä laitoksesta minulle jäi, yleensä ottaen millyttävämpi tunne lähtiessäni, täällä sattui
monta tapausta, kohtelun puolesta myönteisiä, joita ei muissa sattunut koskaan.
Eräs pikku tapaus: Tein puusepän työtä sellissäni. Tahko oli työkalu kopissa. Pyysin
päästä teroittamaan talttaa ja vartia aukaisi oven, sekä meni muille asioille ja jätti oven
auki. Olin teroittanut talttani ja tulin pois. Käytävällä oli ainoastaan 2 konki poikaa, sanoin
pojille: ”Tuokaa kuumaa vettä ja tulkaa itse myös kahville, sain eilen paketin. Pojat tulivat
ja herkuteltiin sokerilla ja vehnä leivällä. Vedimme oven sen verran lähelle, ettei se kiinnitä
ohikulkioitten huomiota. Ainakin yli tunnin tarinoituamme, aukaisi isäntä vartia ovemme ja
sanoi: ”Tämä ovi unohtuikin auki”. Minä sanoin: ”Ei hätää, koska lukumäärä on vaan
lisääntynyt”. ”Tulkaa nyt te 2 sentään pois, kun on noin pieni huone”. Jossain muualla tästä
olisi ollut jo kova rangaistus, ainakin konki pojille.
Kun sitte lähdettiin Hollolaan, Käräjille, sain pitää villapaitani, toverien epäilyksistä
huolimatta.
26
Saavuttuamme Hollolan Poliisi putkaan , oli kuin olisimme tulleet ystävien joukkoon.
Etumainen huone, jossa vankia vahdittiin, oli tavallinen huone, ikkunalla varustettu.
Oikealla sivu seinällä oli 2 ovea, joitten ylä osassa oli noin 30 x 30 sm suuruinen,
kaltereilla varustettu aukko, luultavasti tukehtumisen estämiseksi. meidät lykättiin toiseen
niistä. Etumaiseen huoneeseen tuotiin 2 nais vankia. Niitä syytettiin enkelin teosta.
Kun oli hyvää aikaa, niin aloin vähän jututtaa naisia. Toinen oli arviolta alla kolmen
kymmenen, toimen lähellä kuutta kymmentä. Vaikka yritin parhaani, en saanut sanaakaan
vastaukseksi. Kun selvästi ymmärsin, etteivät he halunneet keskustella, jätin heidät
rauhaan.
T.y. Tarmon näyttämöllä ollessani, olimme esittäneet näytelmää ”Laivan kannella”, siinä oli
paljon kauniita lauluja.
Aloin hiljaa laulaa Arvin Kehtolaulua: ”Äiti se laulaapi lapselleen, tuvassa tummaisessa…”
Laulettuani pari säkeistöä, kuulin suorastaan hysteeristä itkun tyrskettä, Keskeytin lauluni
ja kysyin siitä kalteri luukusta: ”Mitä siellä nyt tapahtui.” Nuorempi nainen vastasi, itkuisella
äänellä: ”Laulakaa vaan, selitän sitte myöhemmin.” Koko lauluni ajan hän itki, mutta hiukan
hillitymmin.
Olin hiukan yllättynyt ja utelias. Kun tämä rouva sitte vähän rauhoittui, hän tuli vähän
lähemmäksi sitä aukkoa ja kertoi lyhyen, mutta liikuttavan pätkän elämää.
Hän oli ollut naimisissa ja sen serauksena oli tyttö ja poika. Raskaus aikana hän oli ollut
vastahakoinen sukupuoli yhteyteen miehensä kanssa. Hänen puolisostaan tuli onaanisti,
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se kehittyi niin pitkälle, että hänestä tuli hillitön nais-vihaaja. Elämä kehittyi sellaiseksi, ettei
hän uskaltanut enää jatkaa yhdessä asumista, vaan haki avio eron. Lapset tuomittiin
äidille….
Eräs tämän äidin hyvä ystävä, nuori tyttö serusteli erään pjan kanssa niin, että tyttö tuli
raskaaksi. Tämä poika oli myös tullut tutuksi hänen kanssaan ja alkoi käydä tämän rouvan
kimppuun ja ihan kyyneleet simissä rukoilla rouvaa tekemään jotakin. Ollakseen sitten
sääliväinen tyttöä kohtaan, kun tyttö ilmoitti, ettei hän enää voi ajatella avioliittoakaan sen
pojan kanssa. Rouva suoritti keskeytyksen, joka oli onnistunut vielä oikein hyvin. Sulhas
poika aikoi jatkaa taas entiseen tapaan. Morsian sanoi että meidän välillä on nyt kaikki
loppu. Tämä sulhanen antoi, kostoksi morsiamensa ilmi poliisille. Morsian tunnusti ja
ilmoitti myös, kuka oli hänellä apuna. Rouva ei myöskään kieltänyt ja hänet vangittiin.
Rouva tyttö ja poika joutuivat lasten kotiin. Juttua oli jo käsitelty kahdesti tuomioistuimessa,
ja lykätty. Äiti pidettiin jatkuvasti vangina. Hän oli peloissaan kovasti tyttärensä takia. sanoi
tytön olevan hyvin herkkä luonteeltaan, äiti pelkäsi sielullisia vaurioita, hän oli hoitanut aina
lapsia hellyydellä.
Me keskustelimme koko yön, kaiken laisista asioista. Kun ihmettelin sitä vaiteliaisuutta,
että he olivat aivan mykkiä, kun ensin yritimme keskustelua. Hän kertoi, että he olivat
saaneet edellisillä kerroilla kuulla rivouksia ja raakuuksia koko sen 4 päivää, kun he siellä
olivat, niin puheina kuin lauluina. Seuraavana päivänä kirjoitin paperille 2 sivua, isoon
arkkiin ja kehoitin antamaan sen hänen asiamiehelleen. Sanoin, että ainoa, mitä siinä
enää voi tehdä, on saada tuomio muuttumaan ehdolliseksi.
Seuraavana päivänä meidän ruokkiamme oli käskenyt kysyä, jos minä laulan sen laulun
niin, että hänkin saa olla kuulemassa?
Vastasin myöntävästi. Niin annoin jo toisen konsertin eläessäni.
Vanki vaunun kulkemisen takia jouduimme olemaan joka kerta 4 vuorokautta. Ensimäisellä
kerralla jouduimme tuomio istuimen eteen yöllä kello 12. Pääsimme pois klo. 2 jälkeen ja
aamulla lähdettiin viemään Hämeen läänin vankilaan.
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Siellä oli varmaan tarkoitus peljättää henkilö, heti kun se astui ovesta sisälle.
Yksi ärjyn näköinen vartia ajoi millin koneella tukan pois. Kun siitä nousi mies ylös, käski
vartia, ärjäsemällä, istukkaa tuohon!! Sanoin melko rauhallisesti: ”En minä siihen istu”.
Vartia oikaisi itsensä ja hikaisi: ”Täällä ollaan niin kuin oletetaan! Eräs kirjoja selaileva
vartia sanoi: ”Ei niitten tukkaa leikata.
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Kun oli vaatteet vaihdettu, vietiin vähän ylemmäksi, avettiin sellin ovi ja sanottiin :
”Tuonne,” Vartia tuli perässä. Ensimäinen kysymys oli: ”Oletteko olleet ennen vankilassa.
Vähällä ettei suustani jo tullut, kyllä, mutta nielin sen ja painoin pääni vähän alaspäin ja
sanoin: ”En minä ole ollut ennen”. Nyt alkoi tulla määräyksiä vaikka kuinka paljon ja oikein
koulu mestari tyylillä. Sitten hän poistui hetkeksi ja palatessaan oi kädessä laasti purkki ja
lasta, alkoi paklaamaan jälkiä pöydästä ja sanoi jos tulee yksikin jälki pöytään niin siitä
rangistaan.
Kun vartia poistui, niin laskin sängyn alas ja menin pitkälleni. Valvomisesta väsyneenä ja
omatunto rauhallisena, nukahdin kai heti. – Tämä oli kai Suomesa ainoa vankila, jossa
ruoka annettiin vangille, ovessa olevasta pienestä luukusta. – Heräsin siihen kun oven
luukussa oli miehen pää, joka karjui täyttä päätä: ”Kun minä juuri sanoin ettei täällä saa
päivällä maata”! Nousin ylös vuotteesta ja sanoin: ”Minä olin yö tuurissa viime yönä,
tuomio istuimessa. Tottakai vanki saa silloin päivällä vähän torkahtaa. Vartia pisti ruoka
kupin luukusta sisään ja pani luukun kiinni. Kuulin sitte vartian sanovan toiselle vartialle:
”Mene katsomaan kansliasta, mikä äijä tuo oikein on, kun se sanoi, ettei ole ennen ollut
vankilassa, esiintyy niin kuin ei millään olisi mitään väliä.
Minä lusikoin soppaani ja kuuntelin, minkä viestin se vartia sieltä kansliasta tuo. Hetken
kuluttua kuului käytävältä: ”Perkele! neljä ja puoli vuotta palvellut Punikki”.
Tämän jälkeen minusta tuntui, että vartioitten käytös vähän muuttui. Mutta vihamielisyys oli
aivan ilmeinen, kahta vartiaa lukuun ottamatta. Parin päivän kuluttua sain annoksessani 5
perunaa, joista 1 sormenpään kokoinen ja ilmeisesti ilkeämielisyydessä pantu, se oli terve,
toiset 4 kaikki mädäntyneitä.
En antanut lautasta pois, vaan pyysin lääkärin puheille. Noinparin tunnin kuluttua, vartia
aukaisi oven ja sanoi: ”Pääsette lääkäriin:” Kun menin lautanen kourassa pitkin käytävää,
sanoin toinen, konki poikana olevista vankeista: ”Kyllä ne vaihtaa ne veteen ja leipään”.
Vastasin: ”Vaihdan nämä vaikka pelkkään veteen.” ”Suu kiinni” sanoi vartia, minulle.
Kysyin vartialta: ”Eikö täällä olekkaan kaikilla samanlaiset säännöt”? mutta siihen en
saanut vastausta.
Saavuttuani lääkärin vastaanotto huoneeseen, sanoin: ”Toivoisin, että herra tohtori
käyttäisi vaikutus valtaansa, tällaisen epäkohdan poistamiseksi laitokselta. Erotin sen
pienen perunan sivulle ja sanoin: ”Jos täällä laitoksella on joku henkilö, joka syö yhden
noista perunoista, niin minä syön sitte ne kaikki loput”. Lääkäri halkoi ne kaikki useaan
kappaleeseen ja hörähteli: ”Kyllä ne ovat huonoja.” Vedestä ja leivästä ei puhuttu mitään.
Muutamana päivänä sain hyviä perunoita. Sitten alkoi olla aina jokunen mätä, mutta ei
koskaan kaikki.

Emil Suominen: Elämän piikkitynnyrissä, 22.11.1971. SKS KIA Aulikki Oksasen arkisto,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto. Puhtaaksikirjoitus. CC-BY SA.

Kun seuraavalla kerralla lähdettiin tuomiolle, otettiin ennen lähtöä, valokuva. Käskettiin
istua tuolille, annettiin isonlainen lippa lakki päähän ja nostettiin selaisella rautatangolla
leuka ylös. Asetin sen lakin päähäni, selaisen asentoon, kun tavallisesti lakkiani käytin.
Vähän jo elähtänyt valokuvvaaja mies, tuli ja veti lakin suoraan sanoen, silmille. Huomasin,
että minusta on tarkoitus ottaa oikein roiston näköinnen kuva. Juuri kun kuvaaja räpsähytti,
nostin huulieni kanssa nenäni mahdollisimman ylös. Se oli kai heti kehitetty, koska se oli
matka passissa mukana.
Kun saavuttiin Hollolan putkaan, tuli poliisi, hymyssä suin ja kysyi mistä tämä kuva on
saatu. Selitin hänelle asian täysin, niin kuin se oli. Hän näytti minulle kuvan, se muistutti
enemmän pultokki koiran turpaa, kuin ihmisen kasvoja. Lakki varjosti vielä, jotta se oli
melkein musta. Samalla näin siellä suurilla kirjaimilla (punaisella) kirjoituksen: ”tarkasti
vartioitun”
Eräänä päivänä koputimme oveen ja rouva tuli katsomaan ja kysyi: ”mitä asiaa?” Pitäisi
saada vähän poliisi voimaa mukaan, että pääsis käymälään” selitimme. Poliisi on keräjillä,
mutta kyllä te silti sinne pääsette, sanoin rouva. Huomautin hänelle siitä punaisesta
merkinnästä, joka on siellä passissa. siitä voi tulla harmia kun naapurit näkevät, miten
huonosti meitä vartioitaan.
Rouva vakuutti, että hän uskaltaa ottaa meidät vastuulleen. Palatessamme ei rouvvaa
näkynyt edes pihalla, kun palasimme takaisin. Koputimme ovelle, rouva aukaisi oven ja
pani taas lukkoon, joten tunsimme taas olevamme vankeja.
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Hollolan käräjiltä meidät kuljetettiin takaisin Hämeen läänin vankilaan. Kun vaatteet oli
vaihdettu, minut vietiin suoraan laitoksen johtokunnan kokoukseen, joka oli jo kutsuttu
valmiiksi istuntoon.
Vartia esitti suullisen syytteen: ”Kun oltiin menossa Hollolan keräjille, tämä Suominen pyysi
eräältä mieheltä tupakkaa ja kun ei se antanut, hän aikoi ottaa väkisin. Kun minä, vartiana
estin sen, Suominen alkoi moittia minua”. Johtaja: ”Mitä vangilla on tähän syytteeseen
sanomista.”? En minä sano tuollaiseen syytteeseen mitään, mutta kun vartia sanoo sen
tapahtuneen Hämeenlinnan kaupugi asemalla, niin asia on käsiteltävä kaupungin
Raastuvan oikeudessa. Eikä täällä johtokunnan kokouksessa. Samalla astui vaate
varaston vartia ovesta sisään, housut kädessä ja näytti poikki kulunutta housun pulttia
sanoen: ”Ja sitte tämä vanki on keräjä matkalla repinyt housut tollaiseksi.” ”Mitä te tähän
sanotte?” Kysyi Johtaja. Pyytäisin kutsuttavaksi vartia Lahtonen ? Tänne kuultavaksi.
Hetken kuluttua vahtimestari aukaisi oven ja laski vartian ohitseen sisään, sanoen samalla
hyvin merkitsevästi: ”Ja vartia Lahtonen ei sitte tiedä tästä asiasta yhtään mitään”.
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Minä kysyin vartia Lahtoselta: Muistaako hän, kun minä näytin noita housuja, ja pyysin
neulaa jalan kaa että saan neuloa tuona pultin kiinni, muuten ne voivat takasin tultua
syyttää housujen repimisestä.” Te vastasitte minulle: ”Näkeehän tuolla hullukin, että ne on
ollut lyhyellä miehellä, taitettuna kaksin kerroin ja kuluneet poikki kantapään takaa, mutta
lupasitte kuitengi tuoda pyytämäni välineet”. ”Kyllä asia on ihan noin, mutta minä unohdin
ne tuomatta” sanoi Lahtonen. Minä huomautin. että nyt minua kuitengin syytetään juuri
siitä, jota epäilin silloin.
”Lahtonen saa poistua” sanoi puheen johtaja. Ilman kenenkään mielipidettä kysymättä,
Johtaja alkoi lukea päätöstä: ”Vartian vastustamisesta ja housujen repimisestä tuomitaan
pidettäväksi 2 vuorokautta pimeässä sellissä.
Tämä oli korkein rangaistus, mihin tutkinto vankin voi tuomita.
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Karhun koppi!
Kunpääsimme sen kopin ovelle, otettiin pois takki, housun kannattimet, tuohi tossuista tuli
vähän erimielisyyttä. Minä kysyin: ”Eikö aseistettu vartia uskalla kävellä kokilla, jos minulla
on aseenani tuohi virsut? Keskustelun tuloksena oli, että sain pitää virsut.
Luukku oli vielä pois ikkunasta, tein hätäisen silmäyksen asunnostani: Juomavesi astian
päällä oli kaikki taivaankaaren värit. Kysyin vartialta: ”Miten tuo vesi on niin taivaankaaren
väristä” ”Kyllä konkipojat tuovat uutta vettä” sanoi vartia. Vajaan 2 m. päässä oli vahva
rauta kalteri seinä ja lukittava ovi. Kalterin takana oli noin 1 m. tila, sen takana 8 sentin
paksuisesta lankusta tehty laveri, ja ankarasti kiinni joka tavalla. Mitään irtonaista ei ollut
missään.
Sitten pantiin luukku ikkunaan, siinä oli pehmeä ”Toppaus” ettei vaan pääse valo mistään
kiiltämään vangin silmään. Sitten tuli hernekeitto, se pantiin sinne puoleelle kalteria, jossa
tarjoilia oli. Vangin täytyi syödä kalterin lävitse. Nähtyäni sen vesiastian, päätin etten nauti
mitään, täällä ollessani.
Annoin sopan olla koskematta, muttakovan leipä palan otin Kalterin takaa omalle puolelle.
Konki pojan hakiessa astiat pois, hän ilmoitti vartialle, tämä on syömättä. Vartia tuli kalterin
taakse ja kysyi: ”Ettekö te osaa syödä? Sanoin: ”Aika kumma kysymys, luuletteko te että
olen kasvanut näin suureksi, ilman syömättä.” ”Miksette syö sitte? Sanoin: että minut on
tuomittu vain pimeään, ei syömään.
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Vartia alkoi selittää, että se alumiini muki, joka siellä on, mahtuu tuosta kalterin ravosta ja
sillä voi ammentaa kupista ruokaa. Sen 2 vuorokauden aikana en nauttinut mitään, en
edes vettä. Ruoka vietiin aina takaisin koskemattomana.
Kun pääsin sieltä kopista pois, sattui juuri vartia Lahtonen olemaan tuurissa sillä osastolla.
Kysyin: jos hän toisi minulle vähän kuumaa vettä? Olen tuolla alhaalla hoitanut vähän
terveyttäni ja minulla on vähän vehnäleipää ja sokeria. Saisin vähän kevyellä aterialla
alkaa. Vartia haki sen itse, ei kai sekoittanut siihen konki poikia, koska sellainen herkuttelu
oli laitoksella luvatonta. Vartia kaasi sen minun juoma astiaani ja sanoi: ”Teen nyt tämän,
vaikka se on kiellettyä. Mutta te saitte sen rangaistuksen aivan syyttömästi.”
Tein sellissäni puusepän töitä ja oli meneillään juuri 6 kpl. tuoli tilaus. Huomasin että vartia
Lahtonen oli niistä erikoisen kiinnostunut. Kysyin kerran häneltä suoraan, Onko nämä tuolit
teille tilattu? Hän ei oikein kieltänyt, eikä myöntänyt. Pyysin hänen sanomaan suoraan, niin
saatte varmaan hyvät tuolit. Hän myönsi, mutta sanoi samalla, ettei selainen ilmoitus ole
luvallista. Vielä hän kysyi: ”Luulenko minä että ehdin saamaan ne valmiiksi, ennen pois
joutumistani. Vastasin: ”Kyllä ainakin värjäys-asteella jo ennen ensi keräjille menoa.
Sain ne täysin valmiiksi ja vielä tein muutakin.
Eräänä päivänä tuli eräs vartia, joka oli aina käyttäytynyt siististi vangeja kohtaan, - minun selliini, veti oven kiinni ja istui jakkaralle. Alkoi puhua niin kuin ihminen ihmiselle.
Keskustelun kuluessa minä muun muassa kysyin: ”Mistä johtuu että hänen käytöksensä
on niin erilainen, kuin täällä yleensä vartioitten”. Hän kertoi: ”Olen käynyt vartiakoulun
Turun Kakolassa. Jos siellä vartia käyttäytyisi tuolla tavalla, vankeja kohtaan, kuin täällä,
niin muutaman viikon kuluessa, vangit olisivat jo vetäneet pitkää tikkua siitä, kuka joutuu
iskemään taltan sellaise vartian kylkiluitten väliin.
Vielä vartia kertoi kun hänen siellä olo aikanaan, erään vartian taskuun oli ilmestynyt
lappu, johon oli kirjoitettu: aika määrä, koska hänen on oltava pois talosta. Tämä lapun
saanut vartia meni kysymään johtajalta: ”Mitä hänen nyt on tehtävä? Johtaja vastasi:
”Neuvoisin teidän sitä ennen lähtevän talosta.”
Meillä olisi riittäny keskusteltavaa, ties kuinka paljon, mutta vartia ei voinut viipyä, jos
hänet olisi yllätetty, Se olisi ollut virka virhe. Jos ei olisi keksinyt äkkiä jotain valhetta.
Minulle tällaiset olivat oppi tunteja, Ja myös harvinaisia.
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Viimeinen ilta Hollolan putkassa.
Poliisin asunto oli Nimismiehen toimiston takana, joten käynti tuli toimisto huoneen kautta.
Palatessamme keräjiltä, poliisilaski meidät eteisestä putkan puolelle, pisti oven lukkoon ja
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meni vasta puolella olevasta toimiston ovesta sisään. Nimismiehen lisäksi, siellä oli
myöskin poliisin rouva, joka kysyi: ”Miten Turun poikien juttu päättyi”? ”Elinkautinen”.
Vastasi poliisi.
Rouva tyrskähti itkuun ja ryntäsi omaan asuntoonsa, mutta se tuli niin äkkiä, ettei hän
voinut sitä yhtään hillitä. Hän oli itse siitä kovin pahoillaan, kun nimismies oli siinä
näkemässä.
Poliisi toi meille itse ruoka annokset, kysyin syytä siihen ja hän selitti: että rouvan on niin
ikävä, ettei voi tulla itse.
Pyysin poliisin ilmoittamaan rouvalle, että minulla on hänelle tärkeätä asiaa. Rouva tuli
erittäin pian kutsun saatuaan. Mutta ei sama herttainen nainen kuin ennen. Vaan yli 60
vuotiasta, kuihtunutta, paljon kärsinyttä naista, muistuttava olento. Minun oli vaikea hillitä
tunteitani. Minun teki mieli kääriä hänet pumpuliin ja hellästi puristaa henet syliini.
Kuitengin pusersin kaikki tunteet sisälleni ja onnistuin terästämään itseni.
Katsoin rouvaa silmiin ja kysyin: ”No! mitä nyt, eisuinkaan vaan rouva ole saanut
elinkautista tuomiota, kun on noin masennetun näköinen. Näki selvästi, että hänen oli
vaikea voittaa tunne tilaansa. Sanat eivät tahtoneet irtaantua suusta. Lopulta sieltuli hyvin
heikosti: ”Te olette kummallisia miehiä, täällä oli yksi mies, joka sai 3 vuoden tuomion ja oli
vähällä tulla hulluksi. Te hymyilette ja otatte leikiksi kaiken.”
Selitin hänelle: ”Että olemme joutuneet katselemaan kymmenien tuhansien ystävien
kidutettavan, teurastettavan ja tapettavan nälkään. Nyt on vaan 2 ihmistä kysymyksessä.”
”Te olette vieras ihminen, Ja kun näin teidän sisäisen järkytyksenne, se koski minuun niin
paljon, että tunteitteni päältä oli kuori vähältä särkyä.”
Samassa huoneessa, jossa teidän tunteenne pääsivät purkautumaan esiin myötätunnosta,
- - istui henkilö, joka oli tehnyt kaiken voitavansa, hankkiakseen vääriä todistuksia,
saadakseen syyttömän ihmisen elinkaudeksi kuritushuoneeseen ja kaikki tämä tapahtuu
vaan siitä syystä, että saa pitää-helppo-töisen virka paikkansa. Tällaisessa
ominaisuudessa käytetään kai sanaa ”moraalinen”. Mutta minusta se on liian ruma sana,
Siksi koitan kuvata tämän rouvan omaavan: kauniin ja oikeuden tuntoisen sisäisen elämän
ilmenemis muodoksi. Kun taas yleisen syyttäjän omaavan: ruman, raa-an, oikeudesta
piittaamattoman ja oman edun tavoittelun, sisäisen elämän ilmenemis muotona,
Sinä iltana rouva kävi useamman kerran meitä jututtamassa. Hän ihmetteli sitä, että me
pystyimme rauhoittamaan hänet niin täydellisesti.
Ei meidän annettukaan enää olla Hollolan putkassa 4 päivää, jolloin oli vanki-vaunun paluu
päivä, vaan lähetettiin hevoskyydillä Hollolasta, - - - Hämeenlinnaan, Oli 30 asteen
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pakkanen ja minulla oli isot raudat ja tuuman pulteilla alasimen päällä kiinni niitatut. Niillä
ei haluttanut oikein kävellä, nilkat oli jo rikki, kun niistä oli tahallisesti jätetty nilkka
suojukset pois.
Hollolan vangin kuljettaja oli valkosia pyöveleitä. Hän näytti meille kultaista kanta
sormusta. jonka sanoi saaneensa palkinnoksi ”Vapaussodasta”. ”Montako vankia tuosta
on täytynyt ampua”? kysyi kaveri. Keskustelu loppui siihen, eikä sitä enää jatkettu sen 30
km matkalla jonka me yhdessä kuljimme.
Sain sellaisen suonen vedon kaulaani, että se veti suun vinoon ja pään kallellaan noin joka
5 –tai 10 minutin kuluttua. Kun pääsimme seuraavaan yöpymis paikkaan, - tavallinnen,
isompi maatila, - Emäntä kysyi: ”Onko teillä kuan ollut tuollainen vika”.? Sanoin:” Että
loppu matkalla se ilmestyi, ei minulla ennen tuommosta ilmiötä ole ollut.” ”Minkä te
luulisitte siihen auttavan”? Kysyi emäntä. Vastasin: ”Sprii, tai tärpätti, voisi auttaa”.
”Molempia on, kumpi on parempaa,” Vastasin: Luullakseni tärpätti.
Emäntä toi pienen villa huivin, voiteli ja kääri huivin kaulan ympäri. Sanoi: että saatte
mennä tuonne uunin päälle maata jos tahdotte, siellä on ainakin lämmin.
Isäntä selitti vielä ennen maata menoa, että jos tulee asiaa yöllä ulos, niin käymälä on
tuolla navetan toisessa päässä. Kysyin: ”Eikö tarvitse ketään herättää vartioimaan”? Ei
meiltä ole kukaan koskaan karannut, sanoi Isäntä. Me läksimme heti, ennen maata
menoa, ettei tarvinnut yöllä kolistella.
Aamulla lähdettiin kohti Hämeenlinnaa. Kun jo olimme aivan lähtö valmiina, teki isäntä
itselleen juomalasi-punssin ja kaatoi suuhunsa. Toi meille toisen lasillisen ja sanoi, ottakaa
tuo tasan, siellä on vähän kova pakkanen, pysytte paremmin lämpimänä. Tämä
jälkimäinen taival oli minusta pitempi, kuin se edellinen. Loppu matka mentiin vankilan
koppa-autolla, - mistä asti se meidät haki, en osaa määritellä. Siinä autossa oli muitakin.
Nyt oli jo puhuminen ankarasti kielletty. Oltiin läänin vankilan komennossa.
Hämeen läänin vankilan vastaan otto oli aivan tavallinen, ei elinkautista vankia kohtaan
vartiat esiinny kovin röyhkeästi.
Seuraavana päivänä kutsuttiin Johtajan puheille. Ensiksi luettiin Tuomioistuimen päätös
asiassa. Sitte johtaja kysyi: Tyydyttekö Tuomionne”? Vastasin: ”Ettekö te pitäisi minua
mielipuolena, kun saan ihan syyttömästi elinkautisen Kuritushuone rangaistuksen ja
ilmoittaisin olevani tyytyväinen päätökseen”? Te siis valitatte.”- sanoi johtaja. Vastasin: ”Ei
Suomessa ole tällä kertaa yhtään sellaista virastoa, johon minun kannattaa valittaa”. Silloin
pamahti nyrkki pöytään ja tuli mahtava luse: ”Te joko valitatte, tai tyydytte tuomioonne !
Sitä ei panna muuten käytäntöön”.
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Sanoin aivan rauhallisesti: ”No, päästäkää pois sitte, mutta minusta tuntuu, että se on jo
pantu täytäntöön, ennen päätöksen tekoakaan”.
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Poimintoja, Helsingin Keskusvankilaan tilaamistani Poliisi – ja Hollolan Kihlakunnanoikeuden pöytäkirjoista. [Yksityisten henkilöiden suojan vuoksi osa luettavissa arkistossa]
Meidän jutussamme ei olisi tarvittu mitään asian aiajaa. Mutta jos jonkinlaistakin turvaa
ajatellaan Suomen Tuomioistuimissa syytetyn puolesta, niin pitäsi saada lakiin sellainen
kohta puolustaja saisi tuoda Nauhurin Tuomioistuimeen.
Se ihmetytti minua myös, kun joka istunnossa oli aina eri tuomari. Kun muutaman kerran
huomautin, edellisessä istunnossa annetuista lausunnoista, niin tumari huomautti: ”En
minä istunut viime kerralla.
Tutkinto aikana Hämeen läänin vankilassa jo sain alku kokemuksen. kun pyysin kirjastosta
lainaksi Suomen rikoslain, sain sellaisen kappaleen, josta väärää vala selostavat pykälät
oli revitty pois.Palautin sen heti. Jälkeenpäin kuuli, että siellä on toinenkin.
Se tapaus oli selvä todistus siitä, että meillä täytyy suojella väärän valan tekiöitä.
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Helsingin kuritushuone!
Vastaanotto seremoonia oli vähän saman tapainen kuin muuallakin vankiloissa. Se vaan
oli lisäksi, että täällä pantiin ensimmäinen vuorokausi viettämään Karhun kopissa.
Seuraavana päivänä vietiin yhtä kerrosta ylemmäksi, vartia aukaisi sellin oven ja sanoi:
siinä on hyvä selli. Niin on, liiankin hyvä näin maalaiselle,” sanoin ja katselin ympärilleni.
Vartia jatkoi juttu ja sanoi: ”Te olette varmaan raunistulasta kotoisin” Kysyin: ”Mistä vartia
niin päättää? ”Kuulen sen puheen murteesta”, vastasi vartia. En voinut olla vähän
valistamatta vartiaa, ja selitin hänelle, että kuulen ensi kerran jonkun olevan niin tarkan
kieli-asian tuntian, että löytää Raunistulasta eri murteen. Se asukas näärä mikä siellä asuu
on koostunut eri kylistä, heimoista, vieläpä Suomen rajojen ulkopuoleltakin. Joten on
vaikea sieltä löytää yhteistä sointua.
Huomasin kyllä jälkeenpäin, että olisi sen voinut jättää sanomattakin. Sai siitä pahimman
vihollisen, koko laitoksen vartiakunnan keskuudesta.
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Seuraavana päivänä sain kutsun ensimmäisen apulais johtajan puheille. Huomasin heti,
astuessani ovesta sisälle, että pöydän takana istui entinen Tammisaaren pakkotyölaitoksen johtaja ”L”.
Latasin itseni siihen, että tuli nyt sitte mitä tahansa, en anna hänelle sellaista käsitystä,
että minua pelottaa hänen olemisensa taas minun kasvattajani.
Johtaja otti taas, entiseen tapaansa, hyvin voiton-varman asenteen ja sanoi: ”Jaa-ha! Me
olemme ennen kuin olleet samassa talossa”! Vastasin: ”Kyllä! vaikka herra johtaja pääsi
vähän aikaisemmin pois, kun minä”.
Minusta tuntui aivan siltä, kuin hänen ylemmyytensä varmuus olisi jollain lailla saanut
jonkunlaisen kolauksen.
Hän alkoi tehdä ne tavanomaiset kysymykset jotka merkitään kaavakkeeseen, kun asukas
otetaan talon kirjoihin. Sillä kerralla ei sitte muusta keskusteltukaan.
Muutaman päivän kuluttua tuli Pappi jakamaan meidän osastolle lainakirjoja. Kysyin kirja
luetteloa, Pappi sanoi etten minä saa vielä mitään kirjaa itse valta, kun olen pakkoluokassa, samalla hän ojensi minulle ”Metsän hoito oppi” nimisen kirjan.
Selitin hänelle ettei minulla ole pienintäkään maa palasta. Joten se on aivan hyödytön
minulle. Vetosin sääntöjen pykälään, joka myöntää vangille oikeuden itsensä
kehittämiseen. Pappi ei voinut puolustautua.
Hän kysyi: ”Minkälaisia kirjoja minä sitte haluan”? Nimittelin useita kirjoja, mutta sain
vastauksen: ”Ei meillä ole sellaisia kirjoja. Mistä te olette sellaisia nimiä saaneet”? Sanoin
saaneeni ne toisten kirjojen suosituksesta. Pastori selitti, ettei meillä kaikkia kirjoja ole.
Sanoin että siksi olisikin hyvä olla luettelo siitä, mitä on. Lopulta sain valita luettavani.
Olin samalla saanut tietää, että minut on pantu pakko-luokkaan. Tein vartialle ilmoituksen,
että haluan päästä Yli-Johtajan puheille. Seuraavana päivänä minut vietiin taas ap. Johtaja
L:n puheille. Hän kysyi: ”Mitä asiaa minulla on ”Olen pyytänyt ylijohtajan puheille”;
vastasin.”Ette pääse sinne ilman, jos ette ilmoita minulle, mitä asiaa teillä on”, ilmoitti
johtaja L.
Kysyin hiukan ihmeissäni: ”Onko täällä Yli-Johtaja holhouksen alainen”? ja jatkoin: ”Minulla
ei tällä kertaa ole asiaa muille.
Tällaisia tapauksia sattui neljä kertaa, noin parin kuukauden väliajoin.
Asunnokseni oli valittu sellainen koppi, jossa oli ikkunan alla, puuseppä verstaan purukoppi. Silloin kun koneet kävivät, ei voinut pitää ikkunaa auki, koska siitä puhalsi pölyjä,
sahajauhoja, joskus konehöylä lastujakin isisään ikkunasta.
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Oltuani noin yhden vuoden verran talossa, - alkoi ”Simputus”. Ensimmäinen oli seuraavan
lainen: Kun tulin sisään tavanomaiselta, puolen tunnin päivä-kävelyltä, sulki vartia oven ja
meni pois. Noin neljännes tunnin kuluttua tuli sama vartia takaisin, seurastoinen vartia ja
kädessään koukku, päinen rauta keppi.
Näissä kopeissa oli pyöreät pysty-kaminat, joissa oli ympärillä rauta säleet. Vartia selitti,
että täytyy vähän tarkastaa tätä selliä. Eikö sitä juuri tarkastettu, sillä aikaa kun minä olin
kävelyllä? ”Katsotaan nyt sentään vähän”, sanoi vartia ja veti koukkunsa kanssa
ensimäisen kerran, säleitten ravosta jolloin sieltä putosivat: pieni paperiin kääritty Luntta ja
santapaperin pala, sekä teräs nappi. ”Mitäs nämä ovat? kysyi vartia.” Selitin hänelle, aivan
kuin pikkulapselle, hiukan suu hymyssä: ”Ne ovat sellaisia, jolla isketään tulta tupakkaan.
”No, mites ne ovat tuonne joutuneet”? kysyi vartia. Vastasin, että sen kai tietää taas vartia
paremmin kuin minä.
Sitten lähdettiin Vahtimestarin puheille. Vahtimestarit oliolivat enimmäkseen hyvin
vaarallisen näköisiä miehijä. Se johtui siitä, että niissä laitoksissa ei muuten päässyt
ylenemään.
Vahtimestarin tekemä ensimmäinen kysymys oli: ”Selittäkääs, miten nämä ovat sinne
patterin rakoon joutuneet”? Vastasin: ”Siinä ei ole kuin yksi mahdollisuus: kun minä olin
kävelyllä ja vartia yleensä sillä aikaa tarkastaa sellin, hän onkätkenyt nämä vehkeet sinne
patterin rakoon ja vielä se, että vartia heti ensimäisellä vedolla osasi vetää juuri siitä
ravosta, missä nämä tavarat olivat, on aivan täysipainoinen todistus, minun käsitykselleni.
Silloin kajahti nyrkki pöytään ja sen kanssa samalla karjaisu: ”Kuinka te uskallatte”! Sanoin
hyvin rauhallisesti: ”Ei täällä tarvitse mitään pelätä, ei edes lopputiliä, vaikka sanookin
totuuden”. Sitten tuli vielä kaiken näkösiä rankaisu uhkauksia.
Minä selitin heille, kuinka huonosti tämä juoni on järjestetty. Olen ollut jo toista vuotta
talossa, enkä ole sinä aikana vetänyt yhtään tupakan savua. Ei typerinkään lääkäri voi
väittää, että minun veressäni olisi nikotiiniä. Jos se ei selviä täällä, niin ainakin se selviää
Helsingissä. Tämä juoni päättyi tähän.
Muutaman viikon kuluttua, kun aamulla otin käytävältä työkalukoppani sisälle, huomasin
yhden taltan olevan poissa. Painoin heti merkki läpän auki, kun vartia aukaisi oven, ilmoitin
että yksi taltta on yöllä hävinnyt työkalu laatikosta.
Taas tuli reisu vahtimestari tutkittavaksi. Taas hurja tutkimus: mihin minä olen sen
piiloittanut. Sanoin taas aivan niin kuin ajattelinkin: ”Sen on joku vartia varastanut, joko
sitten määräyksestä, tai sitte oma-alotteisesti. Nyt ei lyöty nyrkkiä pöytään, muuten kyllä
koitettiin pelotella.
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Kun sitten tulin päivä kävelyltä sisään, oli koppini, kuin sikalätti. Patjasta oljet kaikki
lattialla, kaikki mitä oli irtonaista, oli siellä olkien joukossa. Silloin minä jo vähän pelkäsin,
että hahka palaa jo sisältäpäin. Istuin höyläpengille ja mietin, miten nyt on paras
menetellä. - - Selvitin työkaluni, potkin vähän pahnoja pois jaloistani ja rupesin töihin.
Ajattelin, Nyt on meneteltävä niin, etteivät he saa sitä tunnetta, että he ovat minun
yläpuolellani.
Ehkä noin parin tunnin kuluttua vartia aukaisi oven jasanoi: ”Siivokaa sellinne”! Käännyin
ovelle päin ja sanoin että haluaisin vähän keskustella tästä siivouksesta. Ihmeekseni, ei
vartia lyönyt ovea kiinni, vaan seisoi ovella. Sanoin: että säännöissä on kohta jossa
sanotaan, että viran-omaisten on esiinnyttävä vangeille esimerkiksi. Minusta tämä
aiheeton rähjääminen, olisi niitten siivottava, jotka sen ovat rähjänneetkin. Tämä vartia
puolustautui sillä, että se on ylemmältä tullut määräys.
Tiesin ilman vartian antamaa todistusta, että ensimäinen ap. johtaja L oli kaikkien näitten
ilkitöitten takana, jota sain täällä kokea. Johtaja L oli myös varma, että hän oli itse turvassa
siellä toimistossa, - - minun taholtani ehkä uhkaavaa hyökkäystä vastaan.
Tämän jutun tarkoitus, oli lavastaa sellainen juttu, että minä valmistelen jotakin kostoa
vartioita vastaan. Siinä paljastuu taas sellaimen älyn puute, joka on aivan yleinen vankila
viranomaisten keskuudessa. Minulla oli joka päivä kopissani työkalulaatikko, jossa oli
viiden millimetrin levyinen taltta. Se on ase, joka menee helposti sekä vaatteitten että
lihasten lävitse. Se neljän senttimetrin levyinen tasa-taltta ei ihmisen iskulla, mene sarka
vaatteista lävitse.
Kun käsitin, että nämä vartiat tekivät tätä työtä rahan- ja ylennyksen toivossa, pidin heitä
vain pienenä osa-syyllisen.
Tällainen käsitys esti minua päästämästä irralleen sellaista petoa, joka satoja kertoja
sisässäni raivosi.
En laskenut, kuinka monta kertaa, sen kahden viikon aikana sain siivota koppini, - - jonka
tämä kasvatus operatio kesti. Sitä ei suoritettu ihan joka päivä. Siitä sain sen käsityksen,
etteivät sitä kaikki vartiat noudattaneet. En myöskään ole varma siitä, olinko 4-5 kertaa
sinä aikana Vahtimestarin puhuttelussa, sinä aikana.
Viimeisellä kerralla oli Vahtimestari erittäin innostunut saada minut valehtelemaan. Hän
selitti, että jos minä nyt tunnustan, että olen sen piilottanut, niin saan anteeksi koko jutun,
muussa tapauksessa heidän on pakko minua rangaista. Minä puolestani sanoin: ”Kun te
nyt varmasti tiedätte, minkälainen tämä juttu on.
Miksi te sitte arvostelisitte minut? kun olisin tunnustanut sen, minkä te olette järjestänyt.
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Eräänä päivänä pyysin työn valvojaa katsomaan, jos työkalu varastossa jossaan hyllyllä tai
muualla näkyisi sellaista leveätä talttaa. Jonkun ajan kuluttua tuli työnvalvoja koppiini,
taltta kädessä ja kysyi: onkse tämä? Juuri se on kysymyksessä, minä sanoin ja pistin
taltan tyhjänä olevaan lokeroon.
Kun konki vartia ensimmäisen kerran aukaisi oven, näytin talttaa ja sanoin: ”Tässä se nyt
on, jota te niin kauan olette etsineet. Kumma ettei vartia edes kysynyt, mistä se on
löytynyt.

33
Täysin hullu mies!
Keväällä, kun alkoi tulla ilman vaihteluita, tuntui minussa myös reuma särky kiusaamaan.
JOs siitä olisin valittanut lääkärille, olisi voinut saada jonkun Salisyli pulverin, tiesin jo sen
verran, ettei niistä ole apua.
Kun astuin höyläpengille seisomaan, näin keskellä pihaa piikkilanka aitauksen, jossa
vangit loiloilivat ilman paitaa. Muutamilla jo selkä punotti. Olin vapaudessa ollessani paljon
ottanut aurinko ja vesi hoitoa. Aloin miettiä ja päädyin siihen, etten minä sinne helpolla
pääse.
Koska jo monen kokemuksen perusteella tiesin, ettei paastoominen ole äpäterveellistä,
päätin käyttää sitä apunani.
Aloitin vähitellen, keitoista söin vähän lientä, vellistä osan, puurosta muutaman lusikallisen.
Maidon nautin koko ajan kaiken, kuten voi annoksetkin. Vartiat joskus tulivat kysymään;
”Oletteko syömä-lakossa”. Vastasin: ”ei mutta ei oikein maita ruoka.” Kun arvelin, että
painoni jo olisi alle 60 kilon, tein lääkäri tilauksen. Mutta minun luokseni ei mitään lääkäriä
tullut.
Aikaisemmin kertomani vartia, joka toisena saapumis päivänä vei minut kerrokselle ja
osoitti ensimäise sellin ja samalla osoittautui hyväksi kieli murteitten tuntiaksi. Oli kai
saanut ylennyksen ja oli nyt isäntä vartian tehtävässä.
Hän alkoi näyttää kykyjään myös vartian tehtävissä.
Tein joka aamu, kun ovi ensikerran avattiin, klo. 6,15 lääkäri tiauksen, noin 2 viikon ajan,
mutta tuloksetta.
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Eräänä aamuna oli isäntä vartiana toinen vartia. Hän tuli klo. 10 aikaan ovelle ja sanoi:
”Kuinka te näin myöhään teette lääkäritilauksen, lääkäri on jo lähtenyt kierrokselle, ei se
enää tänään ota tätä huomioon”. Minulle valkeni heti koko juoni.
Olin lähes kuukauden ollut hyvin pienellä ravinnolla, eikä ennä tahtonut nukuttaa öisin. En
ehtinyt oikein hallita itseäni, tuli vähän kirosanojakin joukkoon, kun sanoin: ”Eikö kello ole
6,15 Silloin, kun makki pytyt annetaan ulos, silloin ilmoitin vartialle haluamani lääkäri
tilauksen ja oln jo kahden viikon ajan ilmoittanut joka aamu. Vartiat ovat siis joka aamu sen
viivyttäneet.” Vartia oli niitä ihmismäisiä lajiltaan ja selitti, että hän on vaan tuuraamassa,
eikä ole syyllinen millään tavalla niihin.
Päätin puhutella lääkäriä väkisin. Kun aamuaskareet olivat ohi, tuli sama vartia, jolle
useamman kerran olin tehnyt lääkärin tapaamis anomuksen, -hakemaan pois yhjät velli
kupit. Aivan kuin unissani sieppasin kiini sen kurkusta ja nostin ylös seinää vasten. Se oli
pieni ja kevyt mies. Toinen konki vrtia ja joku muu, sattumalta paikalla ollut, nykäisivät
minut irki ja pmppasivat kopin ovesta sisään ja oven kiinni. Ajattelin, että nyt tuli tehtyä
tyhmmyys, mutta ei sitä enää saa takaisin.
Jäin lähelle ovea kuuntelemaan, koska alkaa kuulua naisen askelten ääni käytävältä.
Omasta mielestäni se kesti kauan, mutta lopulta kuulin varmasti naisen korkojen kopinaa.
Painoin läpän auki. Jonkun ajan kuluttua tuli työn valvoja kysymään: mitä Suominen
haluaa? Haluan puhutella lääkäriä, vastasin. Työnvalvoja aikoi panna oven kiinni ja sanoi:
”Kyllä ne ilmoittaa sitte kun lääkäri tulee”. Minä ehdin panna jalkani oven väliin ja sanoin:
että lääkäri on jo täällä, eikä sitä ovea suljeta ennen kun saan puhutella lääkäriä.
Samalla astui sairaan hoitaja ja lääkäri, käytävän vastaisella puolella olevasta sellin ovesta
käytävälle . Lääkäri näytti vähän hämmästyneeltä ja kysyi: ”Mi-mitä nyt” ! Käännyin päin
Lääkäriä ja sanoin vähän rauhallisuutta tavoitelle: Minä haluaisin puhutella lääkäriä, mutta
minun tilaukseni on aina myöhästytetty. Sain sen käsityksen, että lääkäri hiukan arkaili.
Hän oli kai kuullut minun käyttävän kirosanojakin. Minä sanoin: ettei minua tavallisten
ihmisten tarvitse pelätä, vaikka olenkin vähän pois tolaltani. Sanoin sairaanhoitajalle: niin
pemeästi kuin osasin.
”Ei suinkaan neiti pelkää minua, kai neiti uskaltaa tulla minun selliini. En minä pelkää,
vastasi sairaan hoitaja ja tuli sitä mukaa, kun minä peräännyin. Kun lääkärikin oli jo
ylittänyt kynnyksen, peräännyin minä aivan perälle asti. Vartia jäi ovelle.
Olin joutunut pyytämään sairaan hoitajan apua useita kertoja, hän oli aina ilmoittanut, ettei
vartian tarvitse tulla sisälle.

Emil Suominen: Elämän piikkitynnyrissä, 22.11.1971. SKS KIA Aulikki Oksasen arkisto,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto. Puhtaaksikirjoitus. CC-BY SA.

Lääkäri katseli ensin minua kasvoihin erikoisesti, sitten otti ranteesta valtimon sormensa
alle ja sanoi hoitajalle: ”Annetetaan ”Veronaalia” Sanoin heti: ”En minä ota Veronaalia”. En
ole vielä mikään hullu, mutta en tiedä mitä tulee, jos tätä jatkuu.”
Kerroin Lääkärille kaiken, mitä minulle oli tehty, näytin sen purukopin, joka oli ikkunani alla.
Keskustelun aikana Lääkäri kääntyi vartian puoleen snoen vartialle jotain. Minä en kuullut
muuta kun sanat: ”tuollaisella miehellä”!
Ennen lähtöään Lääkäri sanoi järjestävänsä minut sairaalaan joksikin aikaa, niin kai ne
asiat tulevat taas sitte kuntoon.
Sairaanhoitajan ja lääkärin lähdettyä, kiinnitin ensiksi huomioni siihen, että työkalu-koppa
oli hävinnyt. Minä olin siis riisuttu aseista, lääkärin määräyksestä. Nyt käsitin lääkärin
sanat: ”tuollaisella miehellä”.
Kohta puolin tuli myös ruoka annos ovesta sisään ja samalla konki poika pudotti pienen
paperi mytyn ovipieleen. Otin sen paperi lapun heti ja oikaisin sen. Siihen oli kirjoitettu: että
sen Kili-murre asian tuntian (isäntä vartian) vapaa päivä oli keskeytynyt ja se on nyt taas
toimessa. Lääkäri selitti mitä minä olin puhunut hänelle, muun muassa, että olin jo tehnyt
monta lääkäri tilausta. Isäntä vartia oli sanonut: ”se on ihan täysi hullu mies, ei sen
puheista ole mitään tolkkua.” No miksei minulle sitte ole hänen mielen tilastaan ilmoitettu”?
Vartia puhui itse pussiin itsensä. (Vankilan säännöissä määrätään heti ilmoittamaan
tällaisissa tapauksissa lääkärille).
Vielä oli lapussa, että lääkäri antoi määräyksen, että on varottava tuon vangin mielen
pahottamista.
Tämä lappu rauhoitti paljon. Nyt tiesin, ettei minua tulla syyttämään sen vartian seinään
nostamisesta. Söin pitkästä aikaa vähän, ei sentään ollut oikein vielä ruoka halua, vaikka
olisi luullut, Kun olin menettänyt työ kaluni, ajattelin että saan kaikessa rauhassa panna
itseni levolle.
Jonkun verran toista tuntia oli ehkä kulunut, kun tämä isäntävartia tuli ovelle, kun hän näki
että minä olin petillä, tuli sängyn viereen ja aivan kuin pikkulasta puhutellen sanoi; kuinka
Suominen nyt voi. Hyppäsin ylös petiltä, kuin raketti. Taisin vähän epäystävällisessä ääni
lajissa hihkaista jotain, koska vartia sanoi: Että lääkäri käski. Sanoin: ”Vaikka perkele
käskis, niin muista pysyä täältä pois.
Vähän ennen klo. 4, tuli sairaalan Vartia minua hakemaan sairaalaan. Taas samanlainen
sävel puheessa, kuin puhuttelisi aivan pikku lasta. Mitäs te lässytätte, miksette karju ja
valehtele, kuten tähänkin asti. Vartia vaikutti kovin avuttomalta ja meidän isäntä vartia
seisoi ovella ja määritteli, mitä minä saan ottaa mukaani.
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Kun saavuimme sairas osastolle, näytti vartia huoneen ja petin, sitten mentiin
huoneeseen, jossa oli liina- ja alusvaate varasto. Sain kaikki aivan uudet tarvikkeet. Kysyin
vähän niin kuin ilkeyttäni: ”Onko täällä kaikilla näin uudet vehkeet. Huomasin, että vartia oli
vähän kiusaantunut. Hän käski minun järjestellä nyt petiäni. Toiset tulevat heti sisälle
aurinkoa ottamasta. niin saatte seuraa. Sitte hän kiireesti lähti.
Aurinko kylpiät tulivat sisälle, 5 kaveria lisää. Siinä vähän ehdittiin tarinoita, kun eräs vanki
tuli hakemaan minua kylpyyn. Se oli kuuma amme-kylpy, joka ruhoittaa hullua. Tiesin ettei
se tee pahaa minun jäsenteni kolotuksellekaan, mutta kun olin muuten heikossa
kunnossa, en oikein uskaltanut ottaa koko 30 minuuttia, joka oli ollut lääkärin määräys.
Nousin kesken pois ja lupasin olla kauemmin seuraavalla kerralla.
Illallisen jälkeen tuli sairaan hoitaja, kaatoi pulverin suuhuni ja tarjosi vettä päälle, sanoi
”hyvää yötä” ja läksi.
Se huone jossa olin, oli iltapäivä aurikoinen, joten se oli illalla aina lämmin. Yritin kyllä
halustani nukkua, otin usean kerran, avonaisen ikkunan edessä, n.s. ”Myllerin” voimistelu
satsin. Siitä huolimatta en nukkunut hetkeäkään.
Aamulla menin taas kuumaan kylpyyn, sillä aikaa oli hoitaja käynyt tovereilta kysymässä:
”Onko Suominen nukkunut”, Kuuli, ettei ollut. - - - Yöllä huomasin muutamien kaverien
pitävän minun liikkeitäni silmällä. Päivällä otin asian puheeksi ja sanoin: ”Ei teidän tarvitse
olla varuillanne, minun takiani. En minä ole päästäni vialla, Jos olisinkin, ei siinä kaverit
sittenkään joutuisi vaaraan.
Otin kuuman kylvyn, niin kauan, että kylvettäjä käski nousta pois, tunsin itseni aivan
uupuneeksi. Siitä huolimatta en saanut unta koko päivänä, vaikka kuinka yritin. Illalla sain
taas samanlaista pulveria, mutta vaan enempi, kuin edellisenä iltana. Mutta nukkumisesta
ei tullut mitään.
Illalla hoitaja tuli luokseni, istui sänkyni laidalle ja sanoi: ”Annoin teille eilen illalla pulveria,
puolta suuremman annoksen, mitä lääkäri määräsi:” ”Näyttää siltä että se ei teho teihin.”
Täytyy vaan odottaa että aika parantaa”.
Kysyin hoitajalta: ”Saako hän minusta sen käsityksen, että minä olen hullu”? Hoitaja
vastasi: ”Ette minuun tee mitään erilaista vaikutusta, kuin ennekään”. Sanoin: Että kyllä
minua nyt sentään hulluna hoidetaan. Niin, kyllä lääkäri pitää teitä hermosairaana, sanoi
hoitaja.
Kolmannen pävän iltana heräsin, arviolta noin 9 aikaan. Kysyinkavereilta: kuinka kauan he
luulevat minun nukkuneen? He arvelivat, noin puolituntia. Minulla oli hirmuinen päänsärky.
Sinä yönnä nukuin sellaisia pieniä pätkiä, välillä heräsin ja voimistelin. Päivällä tuntui jo olo
paljon mukavammalta.
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Kylvettäjän kanssa juttelimme jo paljon asioista. Hän kertoi: lääkärin määränneen, etteivät
mies vartiat saa puhutella minua ollenkaan.
Tämä minua kylvettävä vanki, kertoi minulle paljon, niitten seinien sisällä tapahtuvistä
asioista, mutta niitä ei voi tämän järjestelmän aikana tuoda esille.
Pääsin joka päivä ottamaan aurinko- kylpyä: 10-12 ja14-16. Kun ensimäisenä päivänä otin
pois paidan ja housut, kaverit sanoivat: ettei täällä saa ottaa pois housuja. Minä loikoilin
kaikessa rayhassa ja kääntelin kylkeäni, kun ulko aitaa kiertävä vartia huomasi yhden
olevan ilman housuja. Hän tuli Kylpy- karsina-aidan taakse ja huuteli siellä: ”Hei mies, hei
te kun olette siellä ilman housuja. Minä päätin olla kuin yksin maailmassa.
Vartia kiersi sen karsinan toiselle puolelle, jossa oli portti, aukaisi portin ja tuli aivan
viereeni, ennen kuin minä huomasin hänet. Hän sanoi: ”Pankaa housut jalkaan”. Sanoin
että lääkäri on määrännyt minu ottamaan aurinko-kylpyä”. ”Juu- - mutta ei saa ottaa muuta
kuin paidan pois”. Jaa-ha, pannaan sitte, koska määrätään. Minä panin housut jalkaani ja
vartia läksi pois.
Vartian ulko-aita kierros kesti noin puoli tuntia. Kun vartia pääsi näkymättömiin, minä
riisuin housuni pois. Toiset kaverit sanoivat: ”Sinä olet äkkiä päävahdissa. Minä sanoin:
etten minä usko. Puolen tunnin kuluttua uusiintui näytelmä. Kun en minä kuullut aidan
takaa huutoa, vartia kiersi taas portin kautta, aivanminun viereeni ja sanoi: ”Kun minä juuri
äsken sanoin, ettei täällä saa ottaa pois housuja”. Minä sanoin: ”Ei minulle ole kukaan
mitään puhunut, pannaan jalkaan sitte, jos ei niitä saa ottaa pois.
Tämä sama näytelmä uusiintui 2tai 3 kertaa, joka kahden tunnin aikana ja kaksi kertaa
päivässä.
Kesä oli aurinkoinen ja kuuma, monen kaverin selästä oli jo nahka palanut. Minulta ei
palanut nahka, mutta kun tultiin juuri päivälisen ajaksi sisälle, aamu-auringosta, minulle ei
maistunut oikein ruoka. Aloin ottaa heti sisään tultuani kylmän pyyhkeen ja se auttoi.
Noin 2 viikon kuluttua siitä, kun olin tullut sairaalaan, olin juuri alasti vesihanan alla, kun
lääkäri jostain syystä tuli ovesta sisään, Seisahti minun kohdalleni ja kysyi: No miten
Suominen nyt jaksaa, joko te luulisitte tulevanne toimeen osastolla? Vastasin: että tulen
toimeen, missä vaan, jos vaan saan olla rauhassa. Lääkäri katseli minua ja sanoi:
”Olettepa te ruskea.” Vastasin: ”Kyllä, mutta kyllä siinä on housun kauluskin kulunut.”
”Miten niin? kysyi lääkäri. selitin avoimesti jutun. ”Mutta hyvin te olette onnistunut”, Sanoi
lääkäri.
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Tiesin nyt odottaa muuttoa, koska tahansa. Kaverit sanoivat että varmasti joudun takaisin
samalle osastolle, josta minut tuotiin sairaalaan. Seuraavana päivänä sain siirron, mutta
minut vietiin asumaan n.s. ”keittiön kruntiin”, se oli ensimäisen kerroksen alla. Sieltä sain
myöskin työpaikan. Jouduin sovittamaan paikoilleen sisä-ikkunoita.
Olin ollut jo useamman päivän siellä, enkä päässyt ulos kävelylle, kuten säännöt
määräävät. Huomautin tästä vartialle, johon vartia vastasi: ”Te olette täällä yksin, eikä
täällä riitä yhtä miestä varten panna vartiaa kävellyttämään teitä”.
Oltuani näin, taas kaksi viikkoa sääntöjen ulkopuolella, - tein lääkäri-tilauksen. Seuraavana
päivänä minut kutsuttiin ensimäisen kerroksen käytävälle, jossa sain puhutella lääkäriä.
Lääkärin ensimäinen kysymys oli: ”No mikäs teitä nyt vaivaa? Sanoin että nukkumine on
aika huonoa eikä ole muutenkaan oikein mukava olo. ”Missä te asutte, kysyi lääkäri,
vastasin: ”Keittiön Kruntissa”. ”No missä te olette työssä”? kysyi lääkäri. Vastasin: ”Keittiön
Kruntissa” ”No mitä te siellä teette”? kysyi lääkäri. Ilmoitin, että sovitan sisä ikkunoita.
Vähän matkaa käytävällä, liikkui vahtimestari. Lääkäri mainitsi nimen ja antoi kädellään
merkin. Kumpikin kävelivät vastakkain, joten kuullut keskustelusta muuta, kuin: ”Kun minä
määrään”!
Palattuaan takaisin, lääkäri käski hoitjan antaa pienen pullon Rauta tippoja. Minä palasin
takaisin Kruntiin.
En ehtinyt tehdä muuta, kuin ottaa vähän työ kalujani kopasta, Kun vartia tuli alas ja sanoi:
”Pankaa työ kalut koppaan ja viekää ne varastoon. Sitten lähdettiin ulos ja mentiin
kivimäkeen. Siellä miinut luovutettiin vartialle, joka hoiteli 3 miestä, joitten oli määrä
rakentaa kivi-liippaus huone.
Vartia kysyi ensimmäiseksi: ”Olenko minä rakennus töissä, ammattimies”? Kysyin
Vuorostani: ”Täytyykö olla oikei ammattimies, ennen kuin tänne kelpaa”? ”Ei” sanoi vartia,
mutta kun näistä ei ole ketään ja minä en ole myös ollenkaan selvillä rakennus töistä.
Pitäis saada joku joka hoitaisi tämän työn”. Kysyin: ”Onko se piirretty? Vartia näytti
piirustukset. Sanoin heti kun näin piirustukset: ”Kyllä tällainen lato saadaan kokoon, jos
vaan asioista muuten sovitaan. Tästä vartiasta täytyi antaa sellainen lausunto: ”Että hän
koetti tehdä vangin olon niin siedettäväksi, kuin se hänen asemassaan oli mahdollista. Me
myöskin teimme työn niin, että työn johtajakin oli erittäin tyytyväinen.
Sama neljän miehen ryhmä teki vielä erään suuren kellarin sisustuksen sellaiseksi, ettei
perunat mätänisi talvella. Olin ”Pellervo” lehdestä lukenut sellaisesta järjestelmästä ja
ehdotin työnjohtajalle ja hän hyväksyi ehdotukseni.
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Seuraava työ-paikka oli ”Koiratarhalla”. Eräänä yönä sieltäpäin kuului ammuntaa. Kun
aamulla menimme työpaikalle, levisi tieto, että jostain kopista oli ”palanut” pesä. Se on
sellainen piilo-paikka, jossa välitetään tupakkaa ja tavaraa vankilasta ulos ja sisään. kun
minä heti tuomion saatuani päätin, etten kiusaa itseäni tupakalla. En joutunut niitten
kanssa mihinkään tekemisiin. Ne hommat salattiin aina mahdollisimman tarkkaan vankeilta
niin kuin vartioiltakin.
Päivällis ajan jälkeen vietiin meidät kaikki, toista kymmentä miestä, vahtimestarin
tutkittavaksi.
”Mitä te tiedätte tästä asiasta”? Sanoin: ”Ei minulle ole ilmoitetu mitään asiasta, jonka
tähden taas on tuotu tänne.” ”Kyllä te tidätte, mitä siellä Koiratarhalla on tapahtunut”,
”Tämä on sellainen talo, ettei täällä paljo mitään erikoista tapahdu. Nämä tällaisetkin
tutkimukset eivät ole, ainakaan minun kohdaltani enää mitään erikoisia.” Vahtimestari
selitti minulle tapauksen omalla tavallaan.
Tein vahtimestarille kysymyksen: ”Onko siinä koiran kopissa, jota minä olen ollut
tekemässä, havaittu jotain vilppiä”? ”Ei ole nyt siitä kysymys, mutta jos te salaatte sen,
kuka on syyllinen, niin teitä rangaistaan kaikkia. Teilläkin on juuri tulossa viimeinen 6
kuukautta, jos tietä nyt rangaistaan, niin se kestää taas 6 kuukautta, ennen kuin teitä
ehdotetaan uudestaan laskettavaksi vapauteen.” ”Minut on tuomittu kuritukseen, mutta jos
minä rupean kiertämään työpaikalla, ja suorittamaan vartian tehtäviä, silloin minut voidaan
tuomita lain ja laitoksen sääntöjen perusteella rangaistukseen.” ”Jos minut nyt tuomitaan
siitä, etten tiedä kaikkia asioita, mitä laitoksella tpahtuu, niin olen varma, että Helsingin
virastoissa ymmärretään asia vähän toisin, kuin mitä herra vahtimestari nyt koitta lakia
tulkita.”
Sitten tuotiin poliisi-koira työpaikalle, pantiin miehet riviin ja poliisi-koira haistelemaan
jokaista. kun poliisi-koira tuli syyllisen kohdalle, se ei mennyt kolmea metriä lähemmäksi.

Tämä ei tunnu lukiasta sellaiselta ollenkaan mitä se todellisuudessa on. Kun syytön vanki
pannaan rankaistuksen uhalla antamaan toisia ilmi, ilmiantaja, hyvin usein menettää
hengensä.

34
Johtokunta….

Emil Suominen: Elämän piikkitynnyrissä, 22.11.1971. SKS KIA Aulikki Oksasen arkisto,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto. Puhtaaksikirjoitus. CC-BY SA.

Eeäässä tilanteessa sain sattumalta kuulla, että johtaja L on jo pitemmän aikaa ollut kesä
lomalla. päätin kiireesti käyttää tilaisuutta hyväkseni. Pyysin päästä Ylijohtajan puheille.
Minut vietiin nyt 2 sen. a.p.johtajan puheille. Taas tiukattiin, mitä on asiaa? Selitin, että
olen pyytänyt yijohtajan puheille. Siellä minä esitän asiani. Jos en nyt pääse
puhuttelemaan ylijohtajaa, niin sitte minä pyydän virkakirje paperin ja valitan asiastani
Suomen tasavallan Oikeusministerille. Alempi virkamies oli myös arempi ja käski vartian
tiedustella, jos ylijohtaja ottaa minut vastaan.
Selitin y johtajalla, että olen jo toista vuotta pyrkinyt hänen puheilleen, mutta johtaja L on
sen aina estänyt. Kertasin ne väärin käytökset, joitten kohteeksi olin joutunut pyysin saada
ne johtokunnan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.
Perustelin sitä pyyntöäni sillä: ”Että minua on koko ajan kohdeltu sääntöjen vastaisesti,
lähes puolitoista vuotta. Johtaja lupasi toimittaa asian, minun toivomukseni mukaan.
Muutaman päivän kuluttua, minut marssitettiin johtokuntaan. Menin sinne siinä uskossa,
että ainakin lääkäri on oikeuden mukainen mies. Astuessani istunto huoneeseen,
huomasin harmikseni, etä lääkärin tilalla oli aivan vieras mies.
Kun sitte sain kehoituksen, esittää asiani, niin tämä vieras istui katse pöytään luotuna ja
naputteli sormillaan hiljaa pöytää.
Sitä mukaa kun minun puheeni jatkui, tämä uusi lääkäri nosti päätään aina ylemmäksi.
Lopulta me katselimme toisiamme silmästäsilmään. Se, että oli yksi henkilö, joka oli
kinnostunut minun puheestani, antoi minulle vauhtia.
Esitin alussa: Että minut laskettiin, laillisessa järjestyksessä vapaaksi. Vajaan vuoden
kuluttua vangittiin. Annettiin elinkautinen tuomio, vieläpä väärien todistajien avulla. Kun
minut tuotiin tähän laitokseen, on minua kohdeltu, aivan kuin kiinni saatua karkuria. Olen
tehnyt noin kymmenen anomusta, päästäkseni ylijohtajan puheille. Tein lyhyesti selvää
kaikista niistä juonista ja ilkeyksistä, joitten kohteeksi olin joutunut. Kun olin tulin siihen
kohtaan: Että olin tehyt kahden viikon aikana, melkein joka aamu lääkäri tilauksen, joka ei
koskaan tavoittanut lääkäriä… Yli-johtaja keskeytti minun puheeni, sanomalla: astukaa
ulos, me käsittelemme asiaa.
Seuraavana aamuna minulle tuli lähtö ”Konnunsuon varavankilaan”.
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Konnunsuo…..Varavankila.
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Koko matkan, kun Kouvolasta jatkettiin, alkoi junan vaunut yhä enemmän heilua, sekä
eteen- että sivulle päin. Jos muistan oikein, niin junamatkamme päättyi Laurikkalaan, siellä
oli jo vähän talven tuntua. siitä jatkoimme hevosella perille.
Viran omaiset olivat koko lailla asiallisia. Eräs, joka hoiti talous vahtimestarin virkaa, teki
heti ensi näkemältä poikkeuksen.
Vähä ennen Tammisaaresta pois pääsyäni, tuli siellä ilmoitus vangeille; ”Kuka haluaa, niin
saa säästö-rahoillaan tilata itselleen Villapaidan, joka on vangeinhoito hallituksen
hyväksymä malli. Hinta oli keskin kertainen, lanka sopivan paksu ja kohtalaisen taaja
kudonta.
Väri oli sinertävän harmmaa ja rinnan kohdalla kaksi, parin sentin leveätä mustaa raitaa,
poikittain.
Helsingin läänin vankilasta lähdettäissä, villapaita hyväksyttiin, matkalle lähtiessäkin.
Pyysin saada pitää oman villapaidan, talous vahtimestri kielsi sen jyrkästi. Selitin hänelle,
että se on vangeinhoito hallitukasen hyväksymä, ja myös kelvannut Suomen muissa
vankiloissa. ”Mutta he ei määrää täällä.” LIsäten vielä: ”Teillähän on tuossa villapaita”!
osoittaen sitä, jonka juuri olin vetänyt ylleni.
Se ulottui juuri navan viheille, mutta leveyttä olisi ollut, Vaikka kahdelle.
Koitin selittää hänelle: ”Että teidän ptäisi osata arvioida materiaali vähän paremmin, kun te
kerran olette vaate varaston hoitaja. Tässä vaatteessa, joka nyt on ylläni, ei ole villaa
hiventäkään.”
Pyysin virkakirje paperin ja valitin vankeinjoito hallitukselle. Seuraavalla viikolla tuli vastaus
ja sain oman villapaitani.
Mutta seurauksena oli, että välit olivat poikki koko siellä oloaikani.
Seuraavana aamuna työnjohtaja, antoi minulle 3 seinä venttiiliä, ne olivat hirsi seinää
varten. Näytti yhden rakennuksen, mihen nurkkiin hän oli ne suunnitellut. Sitten poistui
muualle.
Menin vähän jälkeen yhden toista, hakemaan taas lisää ja sain taas kolme kappaletta.
Päivälis aikana miehet sanoivat, että se on koko päivän urakka, se kolme. Kulutin sitte
koko iltapäivän, niitten kahden kanssa.
Illalla kysyttiin: ” Kumpaa haluatte lisää, leipää vai maitoa”? Sanoin: ”Jos se minusta
riippuu, niin maitoa.” Selitettiin että se tulee työ lisänä. Samana päivänä 2 eri toilausta.
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Kaksi päivää olin töissä aidan sisäpuolella aivan yksin. Illalla Työnjohtaja kutsui minut
portille ja näytti aidan ulkopuolella olevaa rakennusta ja sanoi: ”Aamulla saatte mennä sitte
tuonne vartian asuin rakennukseen, joka on tuolla metsän laidassa. Tovereilta sain taas
kuulla, että kokoonnutaan tuonne portille ja vartiat hakevat siitä. Kun sitte toiset olivat
menneet, ei portille jäänyt yhtään vartiaa, eikä vankia.
Kysyin portin vartialta: ”Kuka vartia minun kanssani lähtee.”? ”Mikäs teidän nimenne on”?
Kysyi portin vartia. Sanoin nimeni, vartia katsoi kirjaansa ja sanoi: ”Te olette Mestarin
vastuulla, ei teile tule vartiaa ollenkaan”.
Kun oli lähes 2 vuotta ollut yksinäisessä sellissä, toisista vangistakin tarkasti erotettuna.
Tulee ihan vieraaseen laitokseen, osoitetaan sormella suunta vapaaseen maailmaam ja
sanotaan, mene tuonne töihin. Herää väkisin kysymys: ”Eikö minua olekaan pidetty
vaarallisena, onko kaikki johtunut pelkästä ilkeydestä”?
Tavoitin illalla, kokoonnuttaessa ulos hartaus hetkeä varten, - -vangin, joka oli toimisto
sihteerinä. Toisten neuvojen perusteella kysyin häneltä: ”Minkä laiset paperit minulla oikein
on. Kun olen ollut koko ajan yksinäisessä sellissä, kaikista eristettyä ja nyt lasketaan
tuonne avaraan maailmaan ulkopuolelle kaikkien aitausten”? Kun olin esittänyt nimeni, hän
sanoi, että hyvät on paperit. Saat huomenna koko lausunnon.
Lausuto kuului: ”Suora ja jyrkkä sanainen, mutta rehellinen, oli siinä kai vielä lisäksi:
”Luotettavakin”!
Kiertelin niissä vartia asunnoissa useamman viikon ajan, jos oli isompi työ, sain aina
kaverikseni errään Savosta olevan toverin. Oli talvi aika ja työt olivat kaikki sisä korjauksia.
Eräässä perheessä oli nuori rouva ja alle kaksi vuotias lapsi. Tyttö käveli ja oli vilkas,
mutta ei vielä puhunut. Hän innostui kovasti naula laatikoista. Minä koitin korjata vaaralliset
työkalut aina käsistäni koppaan, ettei sattuisi vahinkoa. Rouva vei tytön aina välillä pois,
mutta tyttö tuli heti kun pääsi, takaisin. Kysyin rouvalta: ”Minkä tähden te koitatte pitää
tyttöä niin erillään, kun nuo naulat ja ruuvit niin kovin tyttöä kiinnostavat”, ”Minä pelkään
ette te hermostutte”, vastasi rouva. Sanoin: ”Voi hyvä rouva, minun hermastossani ei ole
mitään vikaa ja jos mnulle joskus tulee, ei se ainakaan kohdistu lapsiin.
Meistä tuli pikkutytön kanssa niin hyvät ystävät, että äiti sai ihan rauhassa tehdä
askareitansa.
Otin tytön joskus syliin ja hän näytti siinä hyvin viihtyvän. Eräänä päivänä seisoin lattialla,
tyttö sylissäni, kun ovi temmaistiin auki ja vaate varaston ”Vahtimestari” astui sisään, otti
kaapista jotakin ja painui samaa kyytiä ulos. Minuun hän heitti sellaisen silmäyksen että
olisin kai muuttunut suola patsaaksi, ellen olisi jo yli 4 vuotta karaistunut.
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Minulla oli yhä tyttö sylissäni. Sanoin rouvalle: hyvin masentuneen näköisenä: ”TUota en
mimä olisi teille tahtonut”. Rouva ei näyttänyt kovinkaan paljon asiasta hämmästyneeltä.
Sanoin vain, ettei teidän tarvitse siitä olla huolissanne, hän on aina sellainen. En minä
enää ottanut tyttöä syliini, mutta kyllä me vielä vähän leikittiin. Parin päivän kuluttua oli
työni valmis.
Muutaman kuukauden kuluttua sattui asunnossamme pieni välikohtaus. Siinä 20 miehen
huoneessa, jossa minä asuin, olivat kaikki muut kriminali vankia, paitsi minä. Verrattain
mukavia ja rauhallisia, yhtä lukuun ottamatta. Tämä oli iso kooltaan ja röyhkeä jutuissaan,
hän kehuskeli työ sakeille, että kun hän sanoo, niin meidän murjussa on kaikki hiljaa.
Joku viikko aikaa, tuotiin samaan huoneeseen alle 18 vuotias poika. Tämä hurjimus alkoi
tehä pojalle aina iltaisin pientä kiusaa. Eräänä iltana se sai sitte sellaisia muotoja että
poika meni eteiseen ja uhkasi hälyyttää vartian. Menin pojan jälessä eteiseen ja sanoin
pjalle: ”Älä hälytä vartiaa, toiset rupeevat vaan sinua vihaamaan, tule sisälle, minä
huolehdin siitä, että saat olla rauhassa. Poika tuli sisälle ja meni pöydän taakse istumaan
ja minä istuin lähelle päätä. Kun poika pääsi istumaan, lähti tämä hurjimus toiselta puoleta
huoneen, päin pojan suuntaa.
Minä nousin heti ylös ja suljin häneltä tien, sanoi samalla: ”Sen pojan annetaan nyt olla
ruhassa,” katselimme vähän aikaa toisiamme silmiin, hänen olisi täytynyt heittää minut
pois tieltään, päästäkseen pojan kimppuun. Hän lähti vähän vastahakoisesti, entiselle
paikalleen.
Muutamien päivien kuluttua haki vartia kyytimiehiä ja kyseli, kellä on sineli, tämä hurjimus
ilmoittautui heti, vaikka ei hänellä ollut sineliä. Eräs Kalle ilmoitti myös, mutta kun hän meni
ottamaan sineliä naulasta, hänen sinelinsä oli poissa. Kalle käski toverien pitää vaaria,
kuka tuo hänen sinelinsä takaisin.
Illalla oli monta todistajaa, että hurjimus oli tuonut sinelin. Koko huoneen asukkaat olivat
sitä mieltä, että nyt hurjimusta rankaistaan illalla.
Kun ilta tarkastus oli pidetty ja ovet suljettu, luettiin rangaistavalle tuomio 12 lyöntiä,
sänkyn päähän. Pari vahvaa miestä otti visuilta kiinni, toinen käsi polven alta, toinen
niskan takaa, jalat niin paljon ylös että pylly sopii raitasänkyn päähän. Tahdissa mars:
Laulu. Mestari myrsky on suuri ja mahtavat laineet käy, on taivaskin mustana…
Seuraavana päivänä kyselivät seinänaapurit hirmulta, kenelle siellä teidän murjussa illalla
laulettiin, mutta hirmu oli vaitelias.
Se on kova rangaistus sellaiselle jota peljätään ja vihataan. kun osa istuu sägyssä, ettei se
vältä ja loput antaa vauhtia olkapäistä.
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Siellä olivat asuin rakennukset verrattain uusia, mutta sai havaita, että ne oli ohjattu, aivan
vailla ammatti taitoa olevalta taholta. Oli aivan yleinen, niinkin yksinkertainen vika, että
pienimmästäkin oven liikuttamisesta tuli savupiipun juuresta santaa hellan päälle, jollei
puuropata sattunut alla olemaan.
Läykän puolella oli työn tahti tuollainen keskin kertainen, ottaen huomioon sen, ettei siitä
maksettu mitään palkkaa. Minäkin sain koko ajan täydet pisteet, se tekee nyky rahassa 24
penniä, - kuukaudessa.
Eräänä päivänä oli tuotua Tuomiojalta 8 sakkolaista, kaivamaan aitatolpan reikiä, maa oli
ihan jäässä. Meitä oli kaksi miestä työssä aivan sen ryhmän vieressä. Työn tahti oli
hiljainen. Mutta yksi oli erikoinen. Hän pudotteli kankeaan koko päivän,siihen samaan
kuoppaan ja sanoi 16 aikaan: ”Kun jaksais vielä kolomeppäivää riehua. Vartia oikein nousi
kantapäät ylös maasta ja sanoi: ”Jos sä perhana riehuisit.
Siihen kuoppaan ei olis karvalakki painunut ihan piiloon, mutta 3 men päivän päästä tuli
sakko maksettua ja hän tiesi siellä sitävarten olevansa.
Pari heinä latoa sinne jäi muistopatsaaksi suolle ja piniä parannuksia henkilö kunnan
asuntoihin.
Kun sitte läheni aika panna paperit vetämään kohti vapautta. Minun papereitteni palautus,
Vangeinhoito hallituksesta oli kestänyt vain 5 vuorokautta. Viranomaisten ihmetys oli suuri,
koska se oli ennätys, ei ollut sellaista sattunut, koko laitoksen toiminnan aikana. Asia
selvisi kyllä minulle jälkeenpäin. Sittenkin oli Korkeimman oikeuden määrämä päivä määrä
ylitetty 8 päivää. Nämä tällaiset omavaltaisuudet, pitkin matkaa. Antavat selvän kuvan
meidän maassamme vallitsevasta virka valtaisuudesta.
Kun minun jo vapaana ollessani, julkaistiin armahdus laki: Kaikkien niiden, jotka nyt ovat
laskettu vapaalle jalalle, ”Tuomio lakkaa, kaikkine seuraamuksineen. Minä olin vielä toista
vuotta jälkeenpäin ilman kansalais luottamusta.
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KAKSIKYMMENTÄNELJÄ TUNTIA:
Minulle on tehty ehkä satoja kysymyksiä, eikä siellä tullut aika kovin pitkäksi? Kun olin ollut
yli 5 kk. yksinäisessä ja pappi tuli, - sääntöjen määräyksestä -, antamaan minulle sielun
hoitoa. Pappi myös teki kysymyksen, eikö täällä ole aika pitkä? Vastasin hänelle, ee-ei
eikö täällä ole 24 tt. vuorokaudessa, niin kuin muuallakin. En tahdo olla muille yhtä epä
hieno.
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En halua toisia panna haukkomaan ilmaa, vaan väläyttelen vähän kohteliaimmin, miten
siellä poliittiset vangit niitä päiviään kuluttivat.
Hennalassa oli numeroita yli 10000:tta. Siellä ei ollut mitään mahdollisuuksia muuhun, kuin
jollain taittoveitsen avulla nakertaa puusta jotakin. Silti monen käsistä syntyi aivan taideteoksia.
Toinen ajan kulutus nuoto oli runojen lausunta. Kun sitte toiset arvostelivat, sai moni
aloittelia, hyvän alku opetuksen.
Myöskin ryhmä laulu oli yleinen harrastus muoto. Siellä oli aina joukossa kuorojen jäseniä,
joten voitiin esittää väliin neljä äänisestikin, muutamia lauluja.
Hennalassa, laulaminen oli joskus hengen vaarallista. Ulkovartioitten joukossa, oli usein
sellaisia vartioita, jotka heti ampuivat ikkunasta sisälle. Toiset taas huutelivat: Laulakaa
pojat taas.
Yhden vuoden kuluttua, siirrettiin kaikki vangit Hennalan kasarmilta, Riihimäen kasarmille.
Siellä oli ohjelma melkein sananlainen, sillä erolla, ettei ammuttu ikkunasta sisään, jos
vangit lauloivat. Siellä järjestettiin myös kaikki työhön. Mutta työn väliaikana oli Oma
nakerteleminen ihan sallittua. Eräänä iltana oli porraskäytävässä yleinen ruumiin tarkastus.
Ihmettely oli suuri, kun kaikki puukot, ja pienetkin terä-aseet otettiin pois. Ihmettely selvisi
yöllä, kun suutarien huoneessa alkoi lattia kärytä
Kun miehet hyppäsivät vuoteista lattialle, tarttuivat jalat kuumaan asfalttiin, joka oli laskettu
puisen välikaton päälle.
Tämä suutarien huone oli, työnvalvojan toimisto huoneen yläpuolella.
Tämä tulipalo aiheutti sen, että vankeja alettiin siirtää Tammisaaren pakkotyölaitokselle.
Siellä alkoi ankara vankien nöyryytys, mutta myöskin vilkas, sanoisinko kerho, y.m.
toiminta.
Tammisaaren pakkotyölaitoksella oli verrattain hyvää kirjallisuutta vankilan kirjastoksi.
Kun nyt heti alkuun minulle järjestettiin oma, rauhallinen asunto, päätin sen käyttää
hyväkseni. Valikoin etupäässä , erialojen historiaa, tieteellistä ja erilaisten kirjailioitten
matkakertomuksia. Joskus harvoin jonkun kaunokirjallisen teoksen, aivojen
lepuuttamiseksi.
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Ensimmäinen työ joka meille kaikille eristetyille järjestettiiin, oli karvalakin kokoinen
Trasseli kasa. Se oli määrä nyppiä hienoksi. Moni nyppi sen jo seuraavana päivänä.
Minulle meni aikaa 3 viikkoa. Minua kävi vartia opettamassa, ettei sitä niin hienoksi tarvitse
nyppiä. Sanoin vaan: että tedään vaan hyvä työ omaan taloon, kyllä sitä paljon rupaa
tulemaan, sitten kun tottuu.
Minusta pidettiin vaaria, aika usein vartia katsoi läpästä, jos minä laiskuttelen. Mutta minä
olin aina vetämässä kasasta yhtä lankaa ylös ja laskin sen pieneen läjään, josta muodostui
aina illaksi, kuin pieni pääskysen pesä.
Eräänä aamuna, kun trasseli kasa taas annettiin sisään jäi myöskin sellainen mukavan
tapainen vartia minun selliini ja alkoi jutella: Nyppikää nyt nuo trasselit nopeasti, saatte
sitte mukavempaa työtä. Toiset ovat joajat sitte ne nyppineet, saatais sitte akikki yhtä
aikaa ne viedä pois. Sanoin: no, nypitään nyt sitte, kun noin nätisti pyydetään.
Tein koko päivän niin paljo työtä, kun vähänkin pystyin ja illalla nostin kongille ,
mahdollisiman varovasti, suuren pyramiidin. Se ei ollut ihan läpinäkyvä, mutta kuitengin
sen näki, että oli tehty hyvää työtä.
Seuraavana päivävä tuli, paljo itseään täynnä oleva Isäntä-vartia kysymään minulta mitä
työtä minä nyt haluan ja osaan tehdä? Lupasin tehdä, mallin tai piirustuksen mukaan
puusta, senlaista työtä, joka nyt näissä tiloissa on mahdollista.
Vartia toi minulle puu-lusikan malliksi. Se oli siistin näköinen, mutta kun sitä katselin, näin,
että se oli huomattavasti sivu-väärä. Veistin puusta ohuen päreen ja tein aivan
samanlaisen mallin. Tein joka päivä yhden, oikein kauniin ja sileän lusikan. Viereisessä
sellissä asui kaksi eristettyä toveria. He antoivat joka ilta toistakymmentä lusikkaa ulos
kopista. Minua neuvottiin ja yllytettiin mutta ei se siitä muuttunut.
Jonkun viikon kuluttua tuli, isäntä vartian mukana vahtimestari, - minun sellini ovelle ja
ottivat puoli valmiin lusikan minun kädestäni. Vahtimestari kysyi: ” Miksi te teette sivuvääriä
lusikoita?” No kuntulin luvanneeksi vartialle, silloin kun hän tiedusteli, mitä osaan tehdä?
Lupasin mallin tai piidustuksen jälkeen puusta tehdä, mitä nyt näissä oloissa on
mahdollista. Minulle tuotiin sitte tällainen malli, ”Juu, mutta ei se ollut sivuväärä” sanoi
vartia. Vedin saamani mallikappaleeni esille sänkyni päästä. Tarjosin sen vahtimestarille ja
sanoi: ”Tämän kappaleen Tämä vartia minulle toi ja sen mukaan minä olen ne koettanut
tehdä. Lusikka oli jo sen verran päivettynyt, ettei voinut väittää sitä minun tehneen.
Vahtimestari antoi lusikan vartialle ja kääntyi minun puoleeni ja sanoi: ”Tehkää suoria
lusikoita”.
Konkipojat kertoivat: Että vankilan myymälästä oli puhelimella tiedoitettu, että ostajat ovat
innostuneet sellaisista hienoista lusikoista, mutta ne ei osta, kun ne ovat sivuvääriä.
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Tämän ensimmäisen erän aikana sattui jo paljon monenlaisia tällaisia tapauksia. Poimin
vaan muutamia harvoja niistä malliksi siitä, millä tavalla minun mielipiteeni, viranomaisten
tasosta, on muovautunut.
Valitukseni kautta, pääsin tältä ensimäiseltä kerralta, toisten joukkoon asumaan.
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Olin luokkasodan alkaessa veneen rakennus-töissä. Kun oli papereissani merkitty se
ammatikseni, minut pantiin erään kalastajan kaveriksi, joka jo oli aloittanut soutu-vene
työn.
Kun soutu-vene valmistui, saimme 2:en kappaleen moottorivene tilauksen. Kun näin ne
piirustukset, sanoin työnjohtajalle, että näistä tulee rumat veneet.
Kun ne sitten valmistuivat, kaikki sanoivat, että ne ei ole kauniit. Työn johtaja kysyi: ”Minkä
laista venettä minä sitte pidän kauniina. Veistin puusta veneen puolikkaan ja se sai
yleensä hyvinä lausuntoja.
”Mikä sen takaa, että se suurennettuna on samanlainen”? Vastasin: että minä takaan sen.
Siihen saakka oli kaikki venepiirustukset, Kyynärä, jalka ja tuuma järjestelmällä piirretty.
Se oli aika hankalaa suurentaa. Minä päätin suurentaa sen metri, eli kymmen
järjestelmällä. Se onnistui hyvin ja helpotti työtä.
Kun tämä vene valmistui, antoivat vangit, että virkailiat, siitä hyviä lausuntoja. Huomasin,
että luottoni oli noussut ja ehdotin: Että kun täällä on suuri tammivarasto, vieläpä
sotasaaliina saatu, Niin tehdään suurempia, että voi mennä vähän kauemmaksikin ja
veneessä vaikka yöpyä.
Piirsin nyt noin 6 km pitkän veneen, siinä oli kome tila keulassa, yli 2 m. pitkä hytti, ja
saman mittainen avotila perä päässä.
Näistä tuli täys-osuma. Ensimäisen osti eräs Tammisaaren verkatehtaan insinööri, teki
kaupat valmiiksi jo keskeneräisenä. Sama hekilö osti useampia, aina seuraten, koska taas
valmistuu seuraava.
Venetyö kiinnosti myös vankeja. Ensimäiseen veneeseen otimme 2 miestä lisää, ennen
valmistumista meitä oli jo 6 tekiää.
Ensimmäiset, näistä isoista veneistä, kestivät tehdä 4kk. Mutta kun rangaistuksien takia
työnormien aikaa useita kertoja pidennettiin, kesti veneen teko, myöhemmin jo 6 kk.
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Kaksi toveria vene töistä pyysi takaisin penkki-töihin, koska he eivät saaneet tehdä työtä,
niin paljo kun olisivat ehtineet. En malta olla mainitsematta tässä yhteydessä, erästä
toveria, nimeltä: Rossi, Hän ei tullut oppimista varten meidän joukkoomme. Hän oli Täysin
karjalainen luonne. Täynnä huumoria. Rossi teki heti alussa suullisen sopimuksen minun
kanssani, että hän tekee lattiat, veneen sisälle, sitte kun vene muuten on valmis. Rossilla
oli noin 5 kk. vapaata ja 6 :lla kuukaudella yhden päivän työ tehtävänä.
Sattui kerran sitte tapaus: Me muut olimme kaikki lauluharjoituksissa ja Rossi yksin
veneessä.
Laitokselle oli saapunut Suomen hallituksen ja korkeita vankein hoito viraston jäseniä.
Herroille näytettiin myös sitte vene, jollaisia laitoksella teetettiin.
Kun me palasimme harjoituksista, minä kysyin Rossilta, mitä sinä silloin teit, ? kun herrat
olivat täällä. Kiersin ympäri venettä ja olin hyvin viitshaan näkönen. Hän sihisi s kirjaimen
ympärillä aika hauskasti.
Kun on ajan kulusta kysymys, niin siinä toveri Rossi oli verraton.
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Pätkiä kerho toiminnasta.
Satuin yhden Joulun asumaan yhteis-huoneessa, 20 miehen seurassa. Päätettiin pitää
viihtyisä Joulu-juhla.
Juhla valmistelu: Tehtiin 2 ehdotusta, joko salainen tai julkinen? äänestyksessä voitti
julkinen, Valittiin 3 esitelmän pitäjää, kullekin määrättiin eri aihe. Runon lausuja, yksin
laulaja, yksi muonitus ministeri, Joka ottaa vastaan kaikki joulu-paketit, joista sitte Jouluaattona tarjotaan kaikille samalla tavalla. Yksi tovereista ei siihen suostunut, hän naperoi
yksin nurkassa, omaa pakettiaan, Joulu aattona.
Aina kun sain asua yhteishuoneessa, oli kerho ja opiskelutoiminta erittäin vilkasta. On
ymmärrettävää: (kun aina 100% jäsenistä saapuvilla)! !
Aloittelevan ensi esitys oli suullinen: mikä tahansa, juttu, satu, kertomus, tai muu.
Seuraava: kirjasta esitettävä, sitte runo, tai pila juttu, - asiaa käsittelevä kertomus,
seuraava: esitys, vaikka makkaratikun teosta, tai perunan istutuksesta. Esitelmä, johon
itse sai valita aiheen ja vapaasti, tai paperia käyttäen. Senjälkeen yksi viikko vapaa, sitte
sanomalehden toimittaja.
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Tämä antoi perusteellisen kuvan siitä, miten vaikea on päästä alkuun. Moni sai yhden, tai
kaksi lausetta irti. Sitte jäi kiinni, eikä useammasta yrityksestä pystynyt pääsemään eteen
päin.
Muutaman Kuukauden kuluttua sama toveri oli kuin eri henkilö.
Eräs toveri, joka oli ollut Valtuuskunnan oikeus-ministerinä, toimi kirjastossa, opettajien
apulaisena. hänellä oli jonkun verran tuntemusta kirjallisuudesta.
Tämä toveri: K…..nta. Pääsi vaikuttamaan kirjaston tilauslistan laatimisessa. Hänen
ansiostaan Tammisaaren vankilan kirjastoon oli saatu jonkun verran historiallista
kirjallisuutta. Se oli vankien keskuudessa ahkerassa käytössä.
Minunkin muistiinpano vihoissani on noin 12.000. riviä, kansakoulu vihon kokoisissa
vihoissa. Niistä suurin osa eri alojen historiasta. Muutama tieteellinen teos joukossa ja joku
kaunokirjallinen sivu.
Useamman yrityksen jälkeen, saimme ajetuksi myönteiseen tulokseen asia, että vanki saa
tilata laitoksen ulkopuolelta kirjoja ja palauttaa ne takaisin. Päätin heti pyytää lähettämään
minulle Marxin ”Pääoman”. Sain sen verrattain nopeasti.
Tuskin minulle olisi koskaan tullut vapaudessa sellaista tilaisuutta ja rauhallisia oloja, että
olisin voinut sitä suorittaa.
Tämä sanoma lehti oli erittäin monipuolinen ja mielenkiintoinen ilmestys. Siitä jäi joskus
joku nmero ilmestymättä joittenkin yllätysten takia. Kun näin jälkeenpäin sitä arvostelee,
täytyy myöntää, että se oli aina sisällöltään arvokas.

Saapui sitte Joulu. Ensimmäinen, ja ainoa jonka sain viettää toisten toverien kanssa
yhdessä, Tammisaaren pakkolaitoksella.
Se oli valmisteltu huolella, sanoisinko, hartaudella. Edellisellä viikolla saimme puhtaat
vuode-lakanat. Pantiin kaksi paria sänkyjä vierekkäin ja niille yhteinen lakana. Näin
säästimme kaksi, pöytäliinoina käytettäväksi. Huoneessa oli 2 pitkää penkkiä. Laitoimme
niitten alle, toiseen päähän rautasängyn ja toinen pää pantiin pöydälle, päin ovea niin, että
vartia näki läpästä aivan pitkin pöytää.
Kun joulupöytä oli valmis, tiesimme varmaan, että vapaudessa oli tuhansissa kodeissa
paljon vaatimattomampia jolupöytiä.
Esimerkkinä voin mainita, että siinä oli m.m. 23 eri tupakkalaatua ja monia muita herkkuja
samassa suhteessa.
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Meillä oli ohjelman suoritus erittäin tiivistä, koska tiesimme, että klo: 9:n tulee komennus:
”Hiljaa”!
Huomasimme, että vartia useamman kerran tarkasteli meitä oviläpästä, (pienestä
aukosta). Mutta ei mitään muistutusta saatu. Kello 9 aikaan vartia koputti ovelle, se oli
merkki siitä, että on mentävä nukkumaan.
Jatkoimme hiljaisesti sanomalehden lukemista ja samoin, hengisten joululahjojen lukua.
Ohjelma tuli suoritettua klo: 10 ja menimme levolle.
Joulu-aamuna, kun vartia aukaisi oven, annettiin makkipytty ulos, vartia sulki oven. Hetken
kuluttua hän tuli takaisin ja Isäntä-vartia mukana. Nyt tuli mahtipontinen määräys:
”Korjatkaa tuo pöytä pois”! Selittelimme, ettei Joulu ole vielä loppu, sitte annettiin jokaiselle
erikoinen määräys, mutta kukaan ei ryhtynyt korjaamaan. Kun kysyttiin, harmittaako se,
kun me vietämme Joulua? Vartia vastasi: ”Asetuksen mukaan esineitten täytyy olla siinä,
mihin ne on huoneessa asetettu.
Tiesimme etä sieltä tulee pian vahtimestari, ja korjasimme kaikki paikoilleen. Muutaman
minuutin kuluttua Vahtimestari aukaisi oven, sulki sen ja meni mitään puhumatta pois.
Ensimäisen arkipäivän aamuna tuli vartia ja käski 4 miestä seuraamaan itseään, mentiin
päävahtiin. Kolme esitelmän pitäjää ja runon lausuja.
Se, Hämeestä kotoisin oleva kansan edustaja, joka oli vapaaehtoisesti Neuvostoliitosta
tullut tänne vankilaan. Piti juhlassa puheen Neuvostoliiton oloista. Se puhe oli pelkkää
parjausta, alusta loppuun.
Tämä toveri oli melkein heti, ruvennut elintarpeita Trokamaan, joutunut kaksi kertaa kiinni.
Viranomaiset ”olivat ryöstäneet,” – kuten hän asian ilmaisi, - kaikki hänen tavaransa.
Olivatpa vielä uhanneet, jos hän jatkaa vielä samaa hommaa, niin hänestä tehdään
vainaja.
Nyt tämä toveri joutui, tilan ahtauden takia, samaan selliin ensi alkuun asumaan. Selitin
hänelle, ettei tämä vankilan johto hyväksynyt sitä, kun hän haukkui Neuvostoliiton oloja.
(En tiedä, uskoiko hän sitä.)
Meillä oli vene vähän kesken ja meitä vietiin päiväksi verstaalle töihin. Tämä toveri laski
joka ilta, kuinka monta päivää hänellä on jäljellä. Ruikutti aina surkeasti tätä vankila
kurjuutta. Muistutin aina, että sinä olet tullut tänne vapaa ehtoisesti. Ei sinun sovi valittaa.
Luokkasodan aikaisesta toimista hän ei koskaan puhunut sanaakaan.
Sitten hän pyysi muihin töihin, enkä joutunut hänen kanssaan kosketuksiin. Kun vene
valmistui, järjestettiin minulle joksikin aikaa yksityis sellissä töitä.
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Jos olisin ollut moraalisesti, yhtä matalamielinen, kun he olivat minua kohtaan. Olin voinut
tehdä niistä veneistä sellaisia, että ne olisivat pitäneet vettä aina rannassa seisoessaan ja
vuotaneet aina koneen käydessä. Eikä sitä olisi voinut millään jälkeenpäin korjata.
Syyt, miksi en näin menetellyt olivat, ensinnäkin se, että siinä olisi joutunut kärsimään
syytön ostaja. Toiseksi oli syynä se, Että halusin aina, käyttäytyä niin, että heidän täytyi
tuntea olevansa aina alemmalla tasolla ja turvautua salaisiin, väkivaltaisiin rankaisu
keinoihin.
Jos jos insinööri B……m olisi saanut kelvottoman veneen, ei hän varmaankaan olisi ollut
aina vartoomassa seuraavaa venettä. ei hän varmaankaan myynyt niitä 15000 mk.
hinnasta, jonka hän itse niistä maksoi.
Insinööri keskusteli minun kanssani paljon asioista. Hän pääsi työpaikalle, ilman ettei
vartia ollut aina korva tarkkana vieressä. Kun kolmas, tai neljäs vene, en varmaan muista,
- -oli työn-alla, hän sanoi, hän sanoi: ”Jos täältä päästyänne, jokus joudutte vaikeuksiin,
ottakaa yhteys minuun. Kiitin ja panin muistiin nimen ja puh: no. mutta sanoin: tuskin
joudun vaikeuksiin.
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Aarten etsiät!
Jolujuhlan sanoma lehti muodostui niin arvokkaaksi, meidän mielestämme, että päätimme
jo pyhien aikana, että koetamme saada sen ulos laitokselta ja painattaa, vaikka
Amerigassa.
Toisella viikolla, Joulun jälkeen oli puueppäverstaassa pantu toimeen oikein suurtarkastus. Meidäm sanoma lehti nunero 37, ja koko juhla-ohjelma oli piilotettu puuseppä
verstaaseen eräseen höyläpenkkiin. Penkki oli ruuvattu hajalle ja käärepapereihin
kirjoitettu kokoelma, joutunut etsiöitten käsiin.
Kaikkien yhteinen mielipide oli se, että joku joukostmme oli kavaltanut asian. Sellaisia
sattui joskus silloin tällöin.
Kaikkei eniten närkästystä oli aiheuttanut se: N.o. 37. kun ei yhtään numeroa ollut ennen
tavoitettu.
Olisiko yllä mainittu löytö aiheuttanut sen, että jonkun ajan kuluttua tilattiin Helsingistä 2
etsivä poliisia, jotka hiippailivat iltaisin ja yöllä käytävillä, sekä ovien takana. Viikon kuluttua
he palasivat takaisin, luultavasti uusille kursseille. Koska heidän touhunsa oli ollut aivan
tulokseton.
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Elämän kokemus on opettanut:
Eräs asia minua on aina ihmetyttänyt: Kun lanketettiin, kuin jotain ennätyksiä tavoitellen, kuoleman tuomioita, elinkautisia, 12 vuotta ja n.e.
Kun valheellisesta salaamisesta huolimatta, osa totuuksia pääsi vuotamaan maailman
tietoisuuteen. Yleinen painostus tuli niin suureksi, ettei kaikkia kuolemaan tuomituitakaan
ehditty tappaa. Tämä raskaimmin tuomittu joukko oli, - pääasiallisesti, - oli Parasta,
ammatillisesti kouliintunutta työvoimaa. Jos sille joukolle olisi järjestetty mahdollisuus
ansaita jonkinlainen palkka ja lupa lähettää sieltä rahaa perheelleen. Sillä olisi monen
perheen nälkää, voitu jonkin verran lieventää.
Kaikin puolin moitteeton vanki sai 24 nyky penniä kuukaudessa. Kun sitte suuruuden hullu
johtaja sanoo: ”Kyllä minä löydän keinot työtehon nostamiseksi”. Alkaa rangaista niitä,
jotka tekevät vähemmän. Vankien oli pakko näyttää, että joukolla on mahdoton teettä työtä
pakkokeinoilla.
Kun toverit näkivät jonkin vietävän päävahtiin, järjestettiin kattonopeus, kaikille työkohteille.
aina kun joku joutui rankaisun kohteeksi, alennettiin työ- normeja. Työn vauhti oli jo
lopulta, aivan naurettava. Sitten alkoi työ huonontua.
Kalliitakin huonekaluja tuli takaisin, kun jalopuu vaneerit alkoivat käpristyä irti. Tuolit
hajosivat, kun niillä oli jonkun aikaa istuskeltu, keskuslämmitys huoneissa, y.m. y.m,.
Nykyisissä vankiloissa on tilanne melkein samanlainen, se tulee säilymäänkin, niin kauan
kun turvaudutaan ”Asian tuntioitten” neuvoihin, jotka ovat hyviä sukulaisia tai ystäviä, vailla
hyvä palkkaisia komitea virkoja.
Johtajia pidetään suurina herroina ja sitä he voivat kyllä ollakin. Papit ovat myös
kouluutettuja, en tiedä kuinka paljon. Mutta minun sellissäni käydessä he eivät osoittaneet
korkean tason henkilöiltä.
Olen jo aiemmin maininnut ensimäisestä käynnistä. Toisella tai kolmannella, käynnillä, Pappi taas otti hyllyltä suuremman kirjan. Se oli Hofdingin kirjoittama ”Etiikka” niminen
teos. Entiseen tapaansa, hän taas kehui: ”Tämä on hyvä kirja. Kun myönsin olevani
sammaa mieltä. Mutta sanoin: onko hän myös siitä luseestä, samaa mieltä? jossa
sanotaan: ”Me, jotka olemme jo kehittyneet niinpaljon korkeammalle kehitys asteelle,
ettemme enää uskontoja usko, pitää tekeytyä uskovaisiksi, pitääksemme rahvas kurissa.
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Pappi myösi taas, ettei ole lukenut sitä. Samalla hän paljasti minulle, että hän koetti
esiintyä tietopuolisempana henkilönä, mitä hän todellisuudessa oli.
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Kun minä oman kokemukseni perusteella teen yhteen vedon vankiloitten toimihenkilöistä.
Niin niistä on suurin osa, hyvin matalamielisiä henkilöitä. He joutuvat, vankeja
syytettäessä, jostakin rikkomuksesta, tai jostakin tekaistusta juonesta, Jonka tarkoituksena
on, tarkoitus saada vanki mahdollisen korkeaan rankaistukseen, - - Vartiat joutuvat
antamaan heille annetun määräyksen mukaisen todistuksen. Omasta kokemuksestani
tiedän, että ne ovat Joko vääriä tai, suorastaan valheellisia. Jolleivät he tee tällaisia
paveluksia. Heille tulee toimesta lähtö, tai ainakin ylennykset ainakin jäävät tulematta.
Yllä olevan kokemuksen perusteella, minulle on muodustunut, vakava käsitys siitä. Että
Suomen vankiloissa kasvatetaan niin suurta vihaa ja halveksutaa, koko tätä järjestelmää
kohtaan, että ainoastaan se, joka on sen koknut, ymmärtää tämän minun arvosteluni
oikein.
Kun sitte monen vuoden kuluttua pääsee sieltä, sitä nimitetään vapaudeksi. Mutta se on
kaikkea muuta kuin vapautta.
Vankilasta päässeellä täytyy olla hyvät hermot ja rautainen tahdon lujuus, sopeutuakseen
tähän yhteiskuntaan. Mutta koko vankila jäjestelmä on suunniteltu juuri tuhoomaan nämä
ominaisuudet tyystin ihmisistä.
Selaillessani omia papereitani, oli siellä mainittu raskain syy, jonka perusteella ei 12 vuotta
tumittujen armahdus lakia, sovellettu minuun. Se lausunto kuului näin: ”Käyttäytynyt kaikin
puolin hyvin, mutta ei ole vankein-hoidollisesti parantunut”. Heidän käsityksensä mukaan,
ei minulta ollut saatu riistetyksi hermoja, eikä tahdon lujuutta.
Minulla oli monenlaisia ja hirveitä mielentiloja, etten edes osaa, enkä haluakkaan ruveta
niitä kuvailemaan.
Minulla oli 4 lasta, nuorin 3 vuotias ja vanhin 9 vuotias. Aina kun tuli korkea paine oikein
suureksi, laskin kuinka monta vutta ne vielä tarvitsevat, ennen kun pystyvät huolehtimaan
itsestään. Se oli syy ja antoi voimaa itsehillintään. Koskaan en ajatellut itse tuhota itseäni.
Esivanhempani olivat sitkeitä ja rohkeitä, vastoinkäymisissä. Olen kerran nähnyt Iso-isäni,
olin noin 6 vuotias kun isäni kantoi hevosen rattailta sisälle, peruna säkin kokoisen mytyn.
Asetti sen sänkyyn ja sanoi tässä on nyt teidän Isoisänne. Olin kuullut kerrottavan, että
hän oli jäänyt nuorena kaatuvan puun alle. Kun minulle kerrottiin että hän on sellainen
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käppärä. Oletin, että hän muistuttaa vanhaa väärää ihmistä. Tämä näky oli ainutlaatuinen
minkä ihmisenä koskaan olen nähnyt.
Isoäiti oli alaikäisten lasten kanssa hoitanut ison puoleista vero-torppaa yli 30 vuotta. Isäni
olisi ryhtynyt viljelemään sitä maata, jos olisi saanut siihen 50 vuoden sopimuksen, mutta
maan omistaja piti kiinni elin ikäisestä sopimuksesta, kukaan ei voinut kuvitella että
sellainen pieni kokara voi elää niinkään kauan. Vanhempi pojista, Äidin kanssa, hoiti
torppaa, niin kauan kuin Isoisä eli. Heti hänen kuoltuaan, maan omistaja otti maat
itselleen, vaatimaton mökki jäi lesken asuttavaksi.
Olen ukonut saavani heiltä, ainakin osan siitä, sitkeydestö ja elämän rohkeudesta
perinnöksi. Minulle se on ollut suuremmasta arvosta, elämäni taipaleella, kuin joku markka
rahhaa, tai muuta omaisuutta.
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Molemmilla kerroilla, kun pääsin ehdolliseen vpauteen, minua varoitettiin ottamasta osaa
poliittiseen toimintaan. En antanut mitään lupauksia. mutta heti otin myöskin osaa
järjestöjen toimintaan.
Ankaralla ansio-työllä, oli parin vuoden kuluttua perheelläni ruokaa, vaatetta ja asuntokin,
hiukan parempikin, kuin tämä, jossa tätä kirjoittelen.
Kun vertailen aikaa 75 vuoden ajalta, jonka jo hyvin muistan. Vaikka isäni oli kovin
uskonnossa kiinni. Hän omaksui paljon samanlaisia käsityksiä raamatusta, kuin mitä
”Pursiaisen” ”Uusin testamentti” esittelee. Isäni tuomitsi ankarasti kaikenlaisen
tapaamisen, Raamatun vastaisena.
Isälläni oli tapana puhua kotona kaikenlaisista asioista. On paljon Isäni ansiota, että
tutustuin jo ihan pikkulapsena uskonnolliseen väittelyyn ja myöskin politiikkaan.
Tuntuu siltä, että 80 vuoden aikana MAAILMA on paljon muuttunut. Mutta suhde, työn ja
pääoman välillä on säiynyt lähes samanlaisena, paitsi, että keski luokka on suhteellisesti
kasvanut.
Mutta kuinka paljo maailma olisikaan muuttunut, jos kaikki tiede ja taito, murhan ja
hävityksen asemesta olisi uhrattu ihmisen hyväksi.

Mitä pitemmälle elämäni on jatkunut, sitä enempi olen oppinut ihailemaan Minna Ganth `in
tuotantoa. Kuinka monia satoja kertoja soikaan korvissani ne sanat, jotka Minna Ganth, oli
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asettanut Homsantuun suuhun silloin, kun hän oli yrittänyt kostaa ampumalla eräälle
lurjukselle. ”Teidän lakinne, Juuri sitä minun pitikin ampua”!
Juuri tätä kirjoittaessani, kertovat uutiset: että USA juuri nyt, jatkuvasti kylvää
Kampodsaan, tuhansia tonneja, pommeja vuorokaudessa. Murhaajien itsensä taholta
ilmoitetaan, - - YLPEYDELLÄ, että koko kaupungista on 90 % hävitetty. Kuolleiden
joukossa myös paljon vaimoja ja lapsia.
Kun tätä pienten kansojen teurastusta harjoittaa YK:n suurvalta jäsen, maapallon kaikilla
äärillä. Niin on todella syytä huutaa: ”Teidän lakinne”! Ne eivät ole vähääkään muuttuneet.
Mutta tiedemiehet ovat kehittäneet hirmuisesti, joukko-murha ja rääkkäys välineitä, joten ei
murhaajien enää tarvitse itse joutua niin suureen vaaraan, kuin aikaisemmin. Joten siihen
nykyään jo, pystyy amerikkalainenkin.
Kallup-tutkimus Amerigassa, - kertomusteen mukaan? on antanut sellaisia titoja, että
kansan enemmistö, olisi näitten hyökkäys-sosotien kannalla.
Maailman ainoa pelastus mahdollisuus on kai sitte siinä, että Amerikan kansa kehittyy ja
pääsee irti siitä raakuudesta, jota siihen kylvetty, niillä elokuvilla, joita meilläkin täällä
televisiossa on usein näytelty.
Meillä suomalaisilla tämän sukupolven aikana, jonka minäkin olen elänyt. On ollut 3 sotakokemusta, mutta ne ovat olleet pienempiä. Niitä ei voi rinnastaa noihin suuren rahavallan
hävitys retkiin, joissa kansan tuhoominen on pää-asia.
Noissa ali-kehittyneissä maissa on vapauden rakkaus Ja kaipuu, tullut niin voimakkaaksi,
että yhä suuremmat joukot ovat valmiit antaman hengensä puolesta.
USA luulee pelottelulla saavan rauhan säilymään maailmassa, kuten juhla puheissa
korostetaan.
Romanovien suku, Venäjällä, - Kaarle XII Ruotsissa, - Napoleon Ranskassa, - Hitler
Saksassa. Tässä muutamia esimerkkiä historiasta poimittuna.
Kehityksen pyörää ei voi kääntää taaksepäin, Joka sitä luulee, sillä on päässä vika.
Ihmiskunnan kärsimyksiä sillä voi lisätä. Jo tämän pävän kokemukset kauhistuttavat,
seuraavat luvut ovat tähtitieteellisiä kauheudessaan.
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Tammisaaren pakkotyölaitoksella järjestettiin 2 viikon väliajoin ohjelmallisia tilaisuuksia,
jossa vangit suorittivat ohjelmaa, erittäin tarkan sensuurin alaisena.
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Esitän näytteeksi muutamia esimerkkiä: Vankilassa toimi hyvä Mies kuoro. Monet laulut
valittiin Ylioppilas kuorolle sovitetuista kokoelmista. Antaakseni jonkin laisen kuvan lukialle,
jäljennän tähän, erään pienen laulun kokonaisuudessaan.
:: Nuo taivaan hopea vuoret ja kultaiset kunnahat;:
:: syvyyksien kirkkaudesta niin tyyninä loistavat::
Vaan noin sulo runsas rauha kuin järvikin heijastaa,
se taisteluiden on tuoma, sitä ilmaiseksi ei saa.
Tuon tahtoisi kaiken kauniin, minun sieluni omistaa
ja unhoituksien aaltoon maan kurjuuden painaltaa.
Kun yllä oleva laulu esitettiin ensimäisen kerran, oli kanttori saanut kielto-määräyksen,
ettei sitä laulua saa enää esittää.
Eräs vanki toveri lupautui luennoimaan Ranskan vallankumouksesta. Pappi ei kai ollut
tarpeeksi pätevä, joten toveri joutui viemään kirjoituksensa johtajan sensuroitavaksi.
Johtaja määräsi poistamaan kaikki sanat: ”vallankumous” ja panemaan tilalle: ”kapina”.
Toveri ilmoitti, ettei hän rupea historiaa vääristelemään. Johtaja kielsi esityksen.
Runojen lausunnassa sattui useita yllätyksiä. Kun esittäjät lukivat runonsa, kuin ali-luokan
koulun poika, sitten esitti sen Teatterissa oppimansa ja omien tunteittesa kuumentamana,
lumoten koko hartaan kuulia kuntansa Johtajaa ja pappia myöten.
Pappi ei tunnustanut, että se olisi hänelle esitetty sellaisena.

Tällaisia sattui usein ja lopulta eivät vangit suostuneet esittämään mitään ohjelmaa.
Sen jälkeen rupesivat opettajat suorittamaan ohjelmaa niissä tilaisuuksissa.
Sanan-lasku sanoo: ”Ei tyhjä säkki pysy pystyssä, niin kävi sitten tässäkin tapauksessa.
Kun ei sinne ollut pakko mennä, niin huone jäi lopulta tyhjäksi ja tilaisuudet lopetettiin
kokonaan.
Yllä olevat esimerkit osoittavat siitä vapaudesta pienen näytteen, josta meillä niin paljon
puhutaan.
Täytyy myöntää että Suomessakin on Toisilla vapaus ja myöskin korkea elin taso. Minä
vaan en ole ollut tilaisuudessa niistä nauttimassa. Minulla tämän 80 vuotis ikäni aikana,
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ollut paljon vihollisia, mutta myöskin paljon ystäviä, jopa prvarillisenkin ajatus-suunnan
omaksuvien keskuudessa.
Olen muutaman kerran ollut myös mustissa kirjoissa, työnantajani toimesta, - - Vaikka ei
sellaista Suomessa tunnusteta vieläkään käytettävän.
Sen tähden olen joutunut muuttamaan, sekä ammattia, että paikkakuntaa. Kun tein pieniä
urakka töitä, jouduin käyttämään luottoa ja takauksia. Ei se 7 vuoden vankeus, eikä
ainiaaksi tuomittu kansalais – luottamuksen menetys, pystynyt viemään minulta ihmisten
luottamusta.
En ole koskaan hyväksynyt, enkä harjoittanut, sellaista ”elämän muotoa”, kuin Laukon,
y.m. kartanoissa 1920 luvulla, Lapuan IKL:1930 luvulla. Suojelus kunta! 1918.
Nyt harjoitetaan kiihoitusta kaikenlaisten peite-nimien varjolla, samanlaisen elämän
muodon palauttamiseksi.
Hävyttömitä siinä on vielä se, että pieni, väkivaltaa ihannoiva ryhmä, ottaa koko kansan
omaisuutena pidettävänä? SUOMALAINEN – elämän muoto. – Aivan kuin tällä Suomen
niemellä vaan 20% olisi suomalaisia. Kansan harhaan johtamiseksi, uskotellaan työläisten
lietsovan väkivaltaa.
Elämäni on ollut rikas ja moniVaiheinen. En voi kerskua iloista, muuta en ole myöskään
koskaan tuntenut masennusta. Luulen, että jos joutuisin valitsemaan uudestaan, valitsisin
jokseenkin samoin.
Minulla on sellainen tunne, että olen kaiken sen puolesta, jota olen saanut, ja nyt saan
nauttia. Tehnyt itse työtä ja taistellut. En tunne nauttivani mitään armopaloja.
Voin myöskin mennä kaikille paikkakunnille ja tavata ihmisiä, missä sodan tai rauhan
aikana olen liikkunut.
Haluan vielä lopuksi jäljentää vanhasta virsikirjasta muutaman säkeistön. Venäjän
Tsaarihallitus on sen hyväksynyt painettavaksi kansan ulottuville, vielä 1904. mutta
Suomen itsenäisyyden aikana, 1930 vaiheilla se oli jo poistettu ja pantu tilalle toinen.
Itsenäisen Suomen kapitalisti oli arempi nahastaan.
Virsi 381
Dav. 58 psalmi
Valittaa täytyy totta ja surra suuresti,
Kun vääryys vallan ottaa ja pahuus paisuupi.
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Mykäks tuli kerran, jo koko maailma,
Kun oikeutta herran ei kenkään julista?
Nyt petos, vilppi täällä on noussut kunniaan.
On valhe vallan päällä ja vääryys voimassaan,
ei köyhän kurjan ääntä viattomuudessaan kuunnella,
Rikas vääntää lain myöten tahtoaan.

Kas lähimmäistään syövät nuo jumalattomat,
Viekkaudella vievät sen elot ainoat.
Kuin käärme kiukussansa, he korvat luinussa, ahdistelevat kansaa,
sortavat vaivaista.

Mutt´kerran herra kostaa työt jumalattomat.
Rankaisee ansiosta ryöstäjät viekkahat.
Ne jotka täällä veivät orvolta oikeuden
ja lesken leivän söivät, vaivaisen osuuden.
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Parannuksia.
Nykyinen käsitys, ainakin yläluokan keskuudessa on se, kun ihminen on käynyt paljon
kouluja, niin se kykenee kaikkiin virkoihin ja tehtäviin. Jos se on käynyt vaan vähän koulua,
kuten esimerkiksi minä. - - Äiti opetti meidät lukemaan. Veli oli minua 3 vuotta vanhempi ja
hän antoi kirjoituksen ja laskennon alkeita. Me muutimme vuoden vaihteessa kaupunkiin
asumaan ja minä pyrin kaupunkin kouluun.
Opettajat olivat ymmällä, kun olin lukemisissa paljon edellä, mutta toisia aineita puuttui.
Minut lähetettiin Tarkastajan tutkittavaksi ja hän suositteli koetteeksi alikansakoulun
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toiselle luokalle. Minä pääsin näin kaksi ja puolivuotta käyneitten joukkoon. Kävin siis
kansakoulua vaan 4 ja ½ vuotta loppu päästä.
Tällaiset henkilöt ovat yleensä, ainakin oppineitten mielestä sellaisia olioita, jotka eivät
kykene mihinkään, eivätkä tiedä mitään.
Kerron tässä yhden esimerkin, joka tapahtui ollessani kunnan huolto-piirimiehenä. Eräs
äiti, jolla oli 2 alaikäistä lasta, mies vietti juopottelevaa elämää ja jätti kokonaan perheensä.
Vaimo ei saanut mieheltä mitään apua ja kääntyi minun puoleeni. Järjestin asian, kun olin
käynyt tarkistamassa tilanteen ja esitin toimintani Sosialilautakunnan kokouksessa. Minun
toimepiteeni hyväksyttiin.
Seuraavassa Sosialilautakunnan kokouksessa nousi myrsky. Kunnan Terveys sisar oli
ilmoittanut, että saman rakennuksen yläkerrassa asuva henkilö on hänelle kertonut, että
avustusta saava äiti viettää kauheata elämää, juodaan ja metelöitään niin, ettei
yläkerrassa voi ollenkaan nukkua.
Sanoin ilman muuta, että Terveys sisar valehtelee. Sekös nostatti koko lautakunnan
sättimään minua. Väitettiin kylmästi, etten minä voi sitä millään todistaa. Annoin tahallani
myskyn nousta huippuunsa. Kun sitte selitin, että siinä mökissä ei ole kuin se ainoa
asuttava huone, jossa tämä äiti asuu kahden pienokaisensa kassa ja vesikatto on niin
alhaalla, etei siellä ole minkään laista tilaa.
Olin ainoa meikäläinen jäsen Sos. lautakunnassa. Mutta olin koko ikäni elänyt niissä
asemissä, joitten keskuudessa nyt jouduin toimimaan. Minulle ei tullut koskaan mitään
vaikeuksia, ratkaisujen teossa. Kouluutetuilla henkilöillä niitä oli usein.
Olen esittänyt tämän tapauksen siksi, että minua paremmin ymmärrettäisiin, miten minun
mielipiteeni on muovaantunut.
Minun käsitykseni mukaan, vankien Johtajien ja hoitohenkilöjen, olisi oltava kasvatus alan
tutkinnon, tai ainakin opiskelua suorittaneiten henkilöitten toimi-alalle kuuluva ammatti.
Tärkeitä ominaisuuksia: Hyvä hermoinen, rauhallinen ja ihmisystävällinen luonteeltaan.
Pystyä käyttäytymisellään ja toiminnallaan hankkimaan itselleen auktoriteetin vankien
keskuudessa.
Vartioitten ja vankien välisissä selkkauksissa oltava oikeuden mukainen, eikä aina vankia
rankaisemassa.
Nämä toimi – ja johtaja paikat haetaan palkan saannin tarkoituksessa. Tuttavuus tai
henkenheimolaisuus on usein paikan saannin apuna. Vain harva ihminen tuntee itsensä,
ennen kun kokemus osoittaa, ettei hän oikein tulekkaan toimeen.
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Rahan hankinta on kaikille tärkeä ja tiktatori luonne käyttää kaikki keinot, ennen kun pakko
poistaa hänet paikalta.
Suurempien joukkojen johtajat panevat toimeen suuriakin verenvuodatuksia ja aiheuttavat
kokonaisille kansoille hirmuisia kärsimyksiä.
Minulle on tarjottu kevyitä työpaikkoja useamman kerran elämäni aikana. olen ottanut
muutamia vastaan, mutta huomattuani, ettei luonteeni siihen sovi. Olen taas ruvennut
ruumiilliseen työhön.
Molimmilla kerroilla kun olin työnjohtajana, tulin hyvin toimeen tymiesten ja naisten kanssa.
Mutta korkeimman johdon kanssa tuli aina vaikeuksia. En voinut jakaa itseäni kahtia.
Ollessani työttömänä, tarjosi kunta minulle työttömyys kortiston paikan. Kun ensimäisenä
päivänä menin tehtävääni suorittamaan. Tarkastin kaavakkeen, joka minun oli täytettävä,
henkilökohtaisesti kyselemällä. Kieltäydyin aloittamasta työtäni.
Katsoin tämän kaavakkeen kysymysten olevan suorastaan alentavaa kuulustelua.
Luokkasodassa, ollessanini pataljoonan komentajana. Jouduin kaksi kertaa kieltämään
tottelemasta ylempää annettua määräystä. Kun minua uhattiin puhelimessa, huomautin,
että minulla on lähes 300 aseen kantajaa, jotka ovat samaa mieltä minun kanssani, Siellä
esikunnassa teitä on vain 8:san. Panin oman suunnitelmani käytäntöön. Miesten kanssa
tulin aina hyvin toimeen, keskustelin aina heidän kanssaan ja olin myös aina maastossa. ¨
Pari kertaa munulle tarjottiin palkallista järjestö tehtävää. Pidin sitä niin vastuullisena, etten
katsonut itseäni päteväksi.
Minulla on ollut hyvät taipumukset erilaisiin töihin, kun olen myös ollut itse siitä tietoinen ja
ottanut opista vaari. En ole ruvennut väkisin yrittämään, - korkeammalle.
Kun on valikoitu opintojen ja edellä mainitsemieni luonteen ominaisuuksiltaan, mukaisia
henkilöitä, olisi asiallista, panna ne kursseille. Oppimaan vankein hoitoa, - ei kuritusta -.
Vaatia heitä tunnustamaan sellaista, mitä he eivät ole tehneet. Jos he kieltäytyvät, panna
vaatimattomasti, vaikka yhden kuukauden ajaksi, yksinäiseen simputus koppiin.
Esimerkiksi 100 päivää ilman ruokaa, 10, joka toinen päivä patja-pahnat pitkin lattiaa ja
vaatia siivomaan joka nurkka hyvin. Vaikka sitte kolmannen, 10 päivän aikana istuutettais
tuolille ja vedettäisi kädet selkänojan taakse ja ranteista vääntämällä vaadittaisi
tunnustamaan, sellaista, mitä ei ole tehnyt. Välillä vähän hierontaa, puukapulan kanssa,
kylkiluitten pältä, y.m. y.m,
Kolmenkymmenen päivän kuluttua tutkia: Onko hän vankein-hoidollisesti parantunut. Jos
hän nyt myöntää saaneensa erinomaista kasvatusta. Niin minun mielestäni, ei hän kelpaa,
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missään tpauksessa ihmisten kasvattajaksi. Jos sellaisella älyllä joutuu koirienkin
kasvattajaksi, tulee koiristakin luihuja petoja, mutta ei ihmisten palvelioita,
Eräs saksalainen kasvatusopin teoreetikko, joka on kirjoittanut kirjan: nimeltä
”Poikakysymys”, Kirjoittaa: ”Jos haluaa hyviä neuvoja lasten kasvatuksesta, niin niitä saa
kaikkein praiten, sellaiselta vanhalta piialta, joka ei ole ikinä yhtään lasta kasvattanut.
Mutta jos kysyy neuvoa äidiltä, jolla on ollut 12 lasta. Hän levittää kätensä ja sanoo: ”En
minä tiedä sanoa mitään, minä olen koettanut ne kaikki kasvattaa samalla tavalla ja ne
ovat kaikki erilaisia”.
Yllä oleva esimerkki osoittaa, kuika helposti ihmiset antavat neuvoja, toinen esimerkki
kuinka vaikea ihmisen kasvattaminen. on.
Se, että Johtaja L, armosta, määrättiin itse pyytämään ero, Vankeinhoitohallituksen
Ylitarkastajan läsnä ollessa. Mutta hyväksyttiin taas samanlaiseen tehtävään Helsingin
Kuritushuoneelle. On selvä todistus siitä, ettei vankila viranomaisilta vaadita mitään lain ja
oikeuden noudattamista. Kun niinkin paljon, 150 raskasta syytöstä, on eron aiheuttaja. Silti
katsotaan korkeimpien viranomaisten tahtolta, kelvolliseksi samanlaiseen tehtävään ja on
satojen ihmisten elämästä kysymys.
Liitän tähän muutampia poimintoja korkeimpi arvoisten henkilöitten kirjoituksista. Ne ovat
julkaistu jo vuosi kymmeniä taaksepäin. Meillä Suomessa ei niistä tiedetä vielä mitään.
Lisäksi vähän numero-tietoja, osoituksena korkeasta tasostamme. Noista numeroista saa
kukin makunsa mukaan ylpeillä tai hävetä.
Tiedemiesten lausuntoja.
”Etiikka”
Kirj. Harald Hofding.
Aristotelen ajatus: ”Rakennustyössä meistä tulee kelpo rakennusmestareita ja oikeamielisyyttä harjoittamalla me tulemme oikeamielisiksi” s.318.

”Historialisesti rankaistus on kehittynyt kostovaistoista” s. 658
”Kuka tahtoo väittää, että murha ja valtiorikokset ehdottomasti ilmaisevat suurempaa
siveellistä turmelusta kuin petos? Tähän Orstedtin kysymykseen täytyy, useiden
asiaintuntiain kokemusten nojalla vastata: Että juuri murhaajat sangen usein, ovat
moraalisessa suhteessa korkeammalla tasolla kuin muut rikolliset”. s. 665.
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Oikeudenloukkausten voimme usein käsittää, yhteiskunnassa vallitsevien epäkohtien ja
puutosten suoranaiseksi vaikutukseksi. Tuomitsemalla rikkojaa tuomitsee yhteiskunta
sikäli itsensä. s.667
Käy ilmi, ettei yhteiskunta todella kykene läpäisemään eri yksilöiden luontoa ja ettei
kasvatus ja sosiaaliset olosuhteet ole sellaiset, kuin niiden tulisi olla. s.668.
”Jo Thomas More sinkosi ”Utopiassaan” yhteiskuntaa vastaan sen: että yhteiskunta
ensinnä tuottaa varkaita ja sitte niitä rangaisee
Vaikka onkin helpompi aiheuttaa pelkoa kuin saada syntymään todellista luonteen
muutosta, osoittaa tutkimus kuitenkin, että rikoksia usein tekevät yksilöt, joita on rangaistu
useaan kertaan, ja rikosopillisen ongelman muodostaa juuri uusinteliain suuri lukumäärä.
Sekään rangaistus, jonka täytyisi otaksua vaikuttavan erikoisen pelottavasti sivullisiin,
kuoleman rangaistus, ei ole todellisuudessa osoittanut sellaista vaikutusta”. s. 670.
Tätä harhakäsitystä kostotunteeseen liittyvänä, on Björnson kuvaillut ”Bergljotissaan”:
Kosto? Ken nimesi koston ? Se kuolleeniko herättää, tai kylmältäkö suojelee ? Se
leskellekö suojan suo, tai orpolasta lohduttaa ?
Muutamia numero tietoja.
Suomi:
Asukas luku 1922. 3,4 milj.
Vuod. alussa, vankeja: 5871.
Vuod. lopussa, ”
100000 as. kohti ”

6312.
185.

Menot vankia kohti vrk. 25:66mk.
Ruotsi:
Asukas luku 1922. 5,9 milj.
vuoden alussa vankeja: 1837
”

lopussa vankeja: 2125.

100000

”

36.

Menot vankia kohti vrk. 5:77 kruunu
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Yöllä valvoessani, ajatukseni olivat aina kovassa lennossa. Joskus kuvittelin itseänini
vankilan johtajana. Vangit olisivat pääasiassa aseettomien vankien teloittajia. Asunnot
järjestettäisiin, kuten nyt asevelvollisuutta palvelevilla on. Ruoka sellainen, ettei sillä
ainakaan kuole, eikä myöskään menetä liikuntakykyään. Laittaa ruoka mahdollisimman
hyvän makuiseksi. Antaa vangille mahdollisuus valita työ, joka häntä miellyttää ja maksaa
työ-määrästä jonkinlainen palkka, Joka kuukauden ajalta olisi huomattavasti suurempi,
kuin 24 nyky penniä, kuten meillä oli paras mahdollinen. Ei mitään työtä pakosta.
Jos sitte haluaisi ostaa tällä rahalla, joko ruokaa tai muuta miellyttävää itselleen, se olisi
sallittua.
Pitempi aikaisille olisi halukkaille, järjestettävä ammattikoulu-kurssia ja opetettava elämää
varten. Auttaa erilaisissa harrastuksissa.
Jos selvästi tulee todistettua, että vartia syyttää vankia valheellisesti. Jättää vanki
rankaisematta, eikä niin, kuin minut Hämeen läänin vankilassa, vaikka toinen vartia todisti
minut täysin syyttömäksi housujen repimiseen.
Tällaisissa tapauksissa erottaisin nämä toisistaan, siirtämällä toisen eri osastolle. Silloin
vartian vaino loppuisi.
Jos en syytettäessä tulisi vakuuttuneeksi vankin syyllisyys, pitäisin parempana jättää
rankaisematta.
Jos kirje ei sisältäisi pako-suunnitelmaa, tai muuta siihen verrattavaa, en sitä pidättäisi,
sen tähden että se sisältää erilaisia mielipiteitä, joita minulla itselläni on.
Järjestää niin paljon vapautta, kuin se kullekin yksilölle on mahdollista ja lajitella ne eri
ryhmiin.
Panna toisia vankeja opettamaan aloittelevia. Sain siitä Tammisaaren pakko-laitoksella
myönteisen käsityksen. Meitä oli kaikkiaan 4, jotka hoitivat työt kokonaan, omalla osallaan,
Ne olisivat sujuneet aika hyvin, työn johdon taholta, mutta vartioitten joukossa oli aina joku,
joka koitti häiritä asioita.
Jotkut vartiat koittivat aina keksiä jotain kiristy määräyksiä ja vahtimestari sekä johtaja
olivat aina auliita koettamaan sitä käytännössä soveltaa. Varsinaiset työnvalvojat, joutuivat
kiusalliseen asemaan. Heillä ei ollut pääasia vankien kiusaaminen, vaan työn sujuminen.
Kun minä tuomion saatuani saavuin Söörnäisten kuritus honeeseen, lähetti pappi minulle
”Metsä oppi” nimisen kirjan. Noin viikon kuluttua oli osastom konkilla, pappi jakamassa
lainakirjoja. Selitin hänelle, että asun vuokralla, mökissä, jossa ei omistajallakaan ole kuin
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pieni kallio tontti. Näin ollen ei minulle ole tästä kirjasta mitään hyötyä. Jaa mutta te olette
6 kuukauden ajan pakkoluokassa ja niin kauan me määräämme mitä te saatte lukea.
Meille tuli pitkä väittely. Mutta minä löysin kuitengin sääntöjen perusteella sellaisen
kohdan, että sain valita luettavani. Jos laki olisi määrännyt papin menettelyn, hän
varmaankaan ei olisi perääntynyt.
Kun vahtimestari, Hämeen läänin vankilassa, uhkailemalla vaati minua kirjoittamaan
nimeni paperin alle, josta puuttui päiväys. Ei hän olisi sitä päiväystä kirjoittanut, jos laki
olisi ollut hänen puolellaan.
Kaikki ne johtajat ja muut viranomaiset, jotka käyttivät väkivaltaa ja vääryyttä, menettivät
minun osaltani aina auktoriteettinsä.
Kaikki työnvalvjat, joka laitoksella, olivat tavallisia työn ammatti-ihmisiä. Heistä olisi luullut,
että he olisivat saaneet korkean kasvatus-opillisen tutkinnon, ihmisen kasvatuksessa.
Vaikka heillä oli vain pieni taival elämän koulua takanaan.
En kuullut vankien valittavan koskaan työnvalvojista, enkä työnvalvojien myöskään
vankien käytöksestä.
Edellä saamistani kokemuksista, olen tullut siihen tulokseen, että koulu ja se pljon puhuttu
sivistys, jota koulussa saadaan. On joittenkin älyttömien keksintöä. Toinen mahdollisuus
on se, ettei vankilan virkailioita ole kouluutettukaan ihmisten kasvattajiksi, vaan koston ja
kurjuuden harjottajiksi.
Tässä kirjassa esittämäni asiat vaativat aivan perusteellista korjausta. Ei siinä riitä se, että
lakia parsitaan, jokun toisen naapurimaan, satoja vuosia vanhan mallin mukaan, kuten
meillä on tapana. Se vaatii koko laitoksen perus-ajatuksen muuttamista.
Myös koko nykyisten laitosten henkilökunnan uudistamista.
Minun mielipiteeni, niitten keskustelujen perusteella, jotka sen 7 vuoden aikana tavoitin, on
se: ”Jos Suomen vankiloista kaikki väärin tuomitut ja kokonaan syyttömät, vapautetaan.
Suomen vankiluku vähenee ehkä noin 30%.
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